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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 8 juni 2010 

Donderdag 10 juni 2010 

Dinsdag 15 juni 2010 

 

Op datum van 19 oktober 2010 vindt er een terugkomdag plaats in Brussel. Opmerkingen of 

toevoegingen van deze terugkomdag worden in het definitief verslag opgenomen in cursieve 

vorm. 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX Auditor, psycholoog 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 

 
1.5 Auditplan 

 
 Dag 1 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 

 
10u00 – 11u15 

 

Algemeen en 

strategisch beleid 

 

Sociale en 

herstelgerichte zorg 

& zorg aan de 

familie 

 

Kwaliteitsbeleid 
 

Verpleegkundig 

Beleid 

 

11u15 – 12u30 

 

Ethisch Comité 

 

12u30 – 14u00 

 

Middagmaal 

 

14u00 – 14u30 

 

Medische Raad 
 

Afdelingsbezoek 
 

Afdelingsbezoek 
 

Afdelingsbezoek 

 

14u30 – 16u00 

 

Medisch Beleid 

 
 
 
 
 

Dag 2 
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 XXXX XXXX 

 

9u30 – 10u45 

 

Medicatiedistributie 

 

10u45 – 12u00 

 

Zorgprocessen 
 

Ombudsfunctie 

 

12u00 – 13u00 

 

Comité voor Ziekenhuishygiëne 

 
 

 Dag 3 

 XXXX XXXX 

 

9u00 – 11u00 

 

Resultaten in de samenleving 
 

Afdelingsbezoek EPSI-unit 

 

11u00 – 13u00 

 

Afdelingsbezoek Lubbeek 
 

Suïcidepreventie- en veiligheidsbeleid 

 

1.6 Identificatie van de instelling 
 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam: UPC Salve Mater 

Adres : Herestraat 49 

Gemeente: 3000 Leuven 

Telefoon : 016/33.22.11 

Fax: 016/34.55.11 

Website : www.uzleuven.be 

Inrichtende macht: KULeuven 

Voorzitter Bestuurscomité XXXX 

 

1.6.2 Organogram 
 

Algemeen directeur: XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Verpleegkundig directeur: XXXX 

HRM directeur: XXXX 

Financieel directeur: XXXX 

Voorzitter medische raad: Geen afzonderlijke medische raad 

 
 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst: 
 

A: XXXX 

Sp-psychogeriatrie: XXXX 

http://www.uzleuven.be/
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1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opnames: 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een machtiging voor het toezicht op de gedwongen 

opnames. 

 

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

(gedwongen opname): 

 Geen 
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2 Administratieve gegevens 

 
 

2.1 Laatste erkenning 

 
 Aan Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven wordt onder het 

erkenningsnummer 945 een erkenning verleend in het Universitair Psychiatrisch 

Centrum Salve Mater, Herestraat 49, 3000 Leuven voor 61 bedden/plaatsen, waarvan : 

- op de campus Lubbeek, Binkomstraat 2, 3210 Lubbeek 

- 30 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2007 tot en met 31 

december 2009. 

- 31 Sp-psychogeriatrie-bedden voor behandeling en revalidatie van patiënten 

met psychogeriatrische aandoening vanaf 1 juli 2007 tot en met 31 december 

2009. 

 

 Aan Universitaire Ziekenhuizen Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven wordt onder het 

erkenningsnummer 945 een verlenging van erkenning verleend in het Universitair 

Psychiatrisch Centrum Salve Mater, Brusselsestraat 69, 3000 Leuven voor 85 

bedden/plaatsen, waarvan : 

- 60 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 30 juni 

2009. 

- 25 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009. 

 

2.2 Bemerkingen 
 

Op datum van 01/06/2010 waren de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 

verschillende afdelingen: 

 

Verpleegeenheid Nr. Erkende Bedden 
   

Sint-Pieter + Sint-Rafael   

Volwassenen : Crisisinterventie – CIC 

Volwassenen : Angst & Depressie – A&D 

E802 30 A 

Dementie bij ouderen - DBO 
Stemming- en cognitieve stoornissen bij ouderen – S&C 

E791 30 A 

Dagprogramma : ouderen E781 10 a 

Dagprogramma : volwassenen E782 12 a 

Therapeutisch Centrum Context E080 3 a 
   

Lubbeek   

Ouderen dementie – licht tot matig dementerende patiënten E672 30 A 

Ouderen dementie – matig tot zwaar dementerende patiënten E673 31 Sp Ger 
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3 Architectuur 

 
 

3.1 Data brandweerattest en brandweerverslag 

 
 Campus Lubbeek 

o Op datum van 27 juli 2009 werd een verslag inzake brandvoorkoming 

afgeleverd door de plaatselijke brandweer op basis van een plaatsbezoek. 

o De burgemeester heeft op 31 juli 2009 een brandveiligheidsattest afgeleverd 

voor de campus te Lubbeek. 

 

 Campus Sint-Pieter 

o Op datum van 27 juli 2009 werd een verslag inzake brandvoorkoming 

afgeleverd door de plaatselijke brandweer op basis van een plaatsbezoek. 

o De burgemeester heeft op 13 april 2010 een brandveiligheidsattest afgeleverd 

voor de campus Sint-Pieter 
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4 Module Leiderschap 

 
 

4.1 Opdrachtsverklaring 
 
4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Er is een opdrachtsverklaring: het is een document dat missie, visie en strategieën 

omschrijft en vertaald is in een aantal doelstellingen, waarbij er twee niveaus 

geëxpliciteerd worden: UZLeuven en UPC KULeuven als een verbijzondering. Het 

UPC KULeuven is een samenwerking tussen UZ Leuven, UC St. Jozef Kortenberg en 

UPC Salve Mater. Dit laatste ziekenhuis is voorwerp van deze audit. 

 

 Het huidig document is tot stand gekomen nadat de universiteit zelf, onder leiding van 

zijn toenmalig rector XXXX, een reflectie (vanuit waarden) georganiseerd had, die 

bekend is onder de naam “universiteit in beweging”. Dit reflectiemoment(um) is 

vervolgens overgenomen door het ziekenhuis (UZ Leuven), waarbij men via een 5-tal 

werkgroepen bestaande uit bestuur, directie en artsen (met dus ook een bottom up- 

beweging) tot hoger vermeld document gekomen is. 

 

 Inhoudelijk omvat de opdrachtsverklaring heel wat lovenswaardige aandachtspunten: 

gaande over kwaliteitsvolle zorg, opleiding, verantwoordelijkheid zo laag mogelijk, 

wetenschap, verantwoord gebruik van middelen, evidence based werken, voortrekker 

zijn en expertise, ...maar de precieze plaats van het universitair ziekenhuis in de 

maatschappij of de rol ten aanzien van de maatschappij wordt niet verder omschreven. 

Wel wil het UZ zich internationaal op de kaart positioneren. Het UPC Salve Mater zelf 

wil zowel een regionale als een supraregionale speler zijn, topreferent zijn in opleiding 

en volgende onderzoeksdomeinen bestrijken: neuroimaging, genetica, neurosciences, 

psychologie. 

 
 Voor het UPC KULeuven worden volgende concrete strategieën en doelen voorop 

gesteld: 
 

o Missie : zorg, opleiding, onderzoek, nieuwe schaalgrootte op maat van 

academisch centrum 

o Topreferente zorg: bestaande uit gespecialiseerde acute en langdurige 

regionale GGZ en uitbouw van supraregionale gespecialiseerde zorg voor 

selectieve doelgroepen 

o Academisch teaching center 

o Versterking wetenschappelijk onderzoek 

o Ontwikkeling naar “kenniscentrum” en “netwerkziekenhuis”. 

 

 Vermits de documenten nog van recente datum zijn (2007) is er nog geen actualisatie 

lopende. 
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 In verband met het communiceren van de opdrachtsverklaring zijn de nodige 

initiatieven genomen om ze intern bekend te maken: via medische raad, raad van 

medische diensthoofden. Nieuwe medewerkers krijgen bij de introductiedag een 

brochure. Op dat moment krijgen zij ook een toelichting van prof. XXXX. Naar 

buiten uit is er echter weinig bekendmaking van de opdrachtsverklaring. 

 
 De opdrachtsverklaring hangt niet uit in het ziekenhuis. Zij is ook niet in een vorm 

opgesteld die zulks toelaat (niet beknopt, strategieën laten zich slecht kort uitleggen, 

...). Ze is wel terug te vinden zowel op de website van het ziekenhuis als op intranet. 
 

 De vertaalslag naar het UPC Salve Mater is op een wat meer operationeel gebied 

gebeurd, met multidisciplinair samengestelde vergaderingen, werkgroepen, waarbij 

vooral gewerkt is richting een beleidsplan (beleidsplan 2008 – 2011). Dit beleidsplan 

wordt eerstdaags geëvalueerd. Hierbij zal een periode van twee jaar overschouwd 

worden. 

 
 

4.1.2 Aanbeveling 

 
 Het zou goed zijn dat een universitair ziekenhuis in haar opdrachtsverklaring, 

waaronder onderzoek en onderwijs, ook de beoogde resultaten voor de maatschappij 
-niet alleen m.b.t. de curatieve geestelijke gezondheid(szorg)- opneemt. 

 

 

4.2 Organisatiestructuur 
 
4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het UPC Salve Mater heeft een aparte erkenning als ziekenhuis, maar maakt deel uit 

van de functionele eenheid UPC KULeuven die tot stand gekomen is op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen het UC St. Jozef Kortenberg en het UPC Salve 

Mater. Hierin zitten vervat: de erkenning Kortenberg (E 943), de erkenning Salve 

Mater (E 945) en de kinder- en jeugdpsychiatrie van UZLeuven (E 322). 

 

 Inhoudelijk zijn er drie clusters (kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie 

en ouderenpsychiatrie) te onderscheiden, die evenwel nog verspreid zitten over de 

verschillende erkenningen, en die enkel binnen de erkenningen E 945 en E 322 een 

clusterverantwoordelijke kennen. 

 

 Vervolgens is de zorg over heel wat verschillende campussen georganiseerd: 

 

o Campus Kortenberg: kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenen en ouderen, 

(klinisch en ambulant) 

o Campus Gasthuisberg: kinder- en jeugdpsychiatrie (klinisch en ambulant), 

EPSI (ultrakorte opnames) 

o Campus St. Pieter: volwassenenpsychiatrie (incluis verlengde crisis) en 

ouderenpsychiatrie (klinisch) 

o Campus St. Rafaël: volwassenenpsychiatrie (ambulant) 

o Campus Lubbeek: ouderenpsychiatrie (klinisch). 
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 In de toekomst is het de bedoeling om de zorg te organiseren rond een 17-tal 

zorgprogramma’s, waarvoor een organisatiestramien opgesteld werd, wat in 

inhoudelijke voorbereiding is, maar nog niet geïmplementeerd, en zich dus in status 

nascendi bevindt. Verantwoordelijke artsen en verpleegkundigen zijn aangesteld. 

 

 De zorgprogramma’s: 

 

As is KULeuven To be: zorgprogramma’s UPC 

KULeuven (UC Kortenberg incluis) 

Cluster Ouderen UPC Salve Mater  
672 Ouderen dementie XXXX Cognitieve stoornissen en 

dementie 

XXXX 

 Ouderen dementie XXX, XXXX, 

XXXX 
  

 Ouderen depressie XXXX Functionele stoornissen XXXX 

 Dagprogramma ouderen XXXX   
 Ouderen stemming en 

cognitie 

XXXX   

Volwassenen: UPC Salve Mater en EPSI UZLeuven  
 Volwassenen angst en 

depressie 

XXXX + XXXX Afhankelijkheidsstoornissen XXXX 

Angststoornissen XXXX 

 Volwassenen 

crisisinterventie 

XXXX Eetstoornissen XXXX 

 Therapeutisch centrum 

context 

XXXX Fam.relationele en seksuele 

problematiek 

XXXX 

 Dagprogramma depressie 
volwassenen 

XXXX Persoonlijkheidsstoornissen XXXX 

Psychotische stoornissen XXXX 

 Middelen volwassenen XXXX Somatoforme stoornissen XXXX 

Stemmingsstoornissen XXXX 

Ontwikkelingsstoornissen 

volwassenen 

XXXX 

Kinderen en jongeren: UZLeuven 

 Kinderen behandeling XXXX Ontwikkelingsstoornissen XXXX 

 Kinderen observatie XXXX ADHD XXXX 

   Stemmingsstoornissen 

(angst en depressie) 

XXXX 

   Forensische kinderen XXXX 

   Infantpsychiatrie XXXX 

   Algemene kinderpsychiatrie XXXX 

 

De zorgprogramma’s dekken niet de hele (klinische, onderzoeks- en onderwijs) 

werkelijkheid. 

 

Er zijn in het beleidsplan heel wat projecten beschreven, zowel in de klinische zorg, 

als op vlak van onderwijs en onderzoek. 

 

In de toekomst is het wel de bedoeling om de teamwerking rond zorgprogramma’s 

(en projecten?) te organiseren: er is voorzien in artsen, verpleegkundigen en 

psychologen om dat in goede banen te leiden. 

 

Principieel is er ook een matrixaansturing voorzien: inhoudelijk en ondersteunend. 

 
 

Daarnaast bestaan er ook competentiecentra, o.m. het competentiecentrum 

psychologie, aangestuurd door een algemeen coördinator en ondersteund door 
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(cluster) operationele coördinatoren, die verbinding maken met het UPC Salve Mater 

via het beleidsondersteunend comité UPC KULeuven. 

 

 Het ziekenhuis wil zich in de toekomst ook als netwerkziekenhuis ontwikkelen, wat 

impliceert dat ook een aantal zorgcircuits nog verder in beeld gebracht moeten 

worden. De concepten hieromtrent zijn nog niet duidelijk, maar in elk geval zal 

hiermede een belangrijk deel van de provincie Vlaams-Brabant bestreken worden. 

 

 De universitaire structuren zijn niet duidelijk: zijn beperkt tot het aangeven van wie 

een academische opdracht heeft (en voor hoeveel VTE). De verschillende 

onderwijsopdrachten werden niet in de beschikbare informatie weergegeven en tijdens 

de audit ook niet opgevraagd. 

 

 Er zijn heel wat mandatarissen die een deeltijdse tewerkstelling hebben in het UPC, 

waarbij meerdere sleutelfiguren, zowel in de operationele als inhoudelijke aansturing. 

Dit geldt voor meerdere artsen, die hun activiteiten spreiden over kliniek en CGG, 

meerdere ziekenhuizen, klinisch werk en managementtaken, klinisch werk en 

wetenschappelijk onderzoek, klinisch werk en onderwijs. 

 
 Ook zijn er meerdere leden in het directiecomité die deze taak maar als een deeltijdse 

bezigheid kunnen invullen. 

 
 

4.2.2 Sterk punt 

 
 De keuze voor het organiseren van de zorg in zorgprogramma’s is een goede zaak, 

ook voor onderwijs en onderzoek. 

 
 

4.2.3 Non-conformiteiten 

 

 Het ziekenhuis UPC Salve Mater functioneert niet als een afzonderlijke entiteit/ 

erkenning. Hier staat tegenover dat de organisatie van het UPC KULeuven een 

mogelijke meerwaarde heeft, die nog niet duidelijk is, maar waar wel de kiemen voor 

gelegd zijn. De belangrijkste meerwaarde situeert zich in het beter op elkaar aansluiten 

van kliniek, onderwijs en onderzoek. Evenwel zijn er geen structuren uitgetekend om 

precies deze deelaspecten mee aan te sturen en op te volgen (op dit moment zijn de 

structuren, overlegorganen en dies meer vooral geconcentreerd rond het klinische). 

 

 Er zijn geen diensten georganiseerd conform de kenletters. Formeel gezien zijn er wel 

geneesheren-diensthoofden in UPC Salve Mater: XXXX voor de A-dienst en XXXX 

voor de Sp-psychogeriatrie, maar het is gezien de clusterorganisatie niet duidelijk 

welke hun bevoegdheden zijn. De huidige clusterorganisatie benadert wel de filosofie 

van de ziekenhuiswetgeving wat betreft het geneesheer-diensthoofdschap. Nochtans is 

er een onevenwicht op dit vlak tussen de verschillende geledingen: Kortenberg, 

kinder- en jeugdpsychiatrie en UPC Salve Mater. Naar de toekomst stelt zich het 

probleem of de geneesheren-diensthoofden van de verschillende zorgprogramma’s de 

status (en het takenpakket van) geneesheer-diensthoofd zoals bedoeld in de 

ziekenhuiswetgeving zullen hebben. 
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4.2.4 Tekortkomingen 

 

 Het directiecomité dat het UPC Salve Mater aanstuurt (het directiecomité UPC 

KULeuven) staat niet onder het rechtstreekse toezicht van zijn raad van bestuur. Het 

directiecomité van het UPC KULeuven staat onder toezicht van het directiecomité van 

het UZLeuven enerzijds en de raad van bestuur van het UC St. Jozef Kortenberg 

anderzijds. 

Het ziekenhuis stelt hierdoor een meerwaarde te bereiken omdat op deze manier zowel 

psychiatrische zorg als andere universitaire taken en functies zoals onderwijs en 

onderzoek op een meer geïntegreerde wijze aangestuurd worden Er is ook indicatie 

dat deze structuur (vanuit het leidend principe van de solidariteit tussen diensten 

binnen UZLeuven) mogelijk resulteert in meer middelen en investeringen voor 

psychiatrie. Hoewel deze elementen als positief gewaardeerd worden, ontslaat dit het 

ziekenhuis toch niet om naar een formule te zoeken waarbij de beleidscyclus ook voor 

het psychiatrisch ziekenhuis gesloten wordt zoals de wetgever het vereist. Frequentie 

en methode kunnen wel in- en aangepast worden binnen bestaande structuren, dit 

weliswaar op een aantoonbare wijze. 

 

 Het ziekenhuis heeft de neiging om in haar beleidsvoering te kiezen voor een 

complexere aanpak en geeft hierbij op het eerste zicht de indruk dat er een 

synthesemoment ontbreekt. De complexiteit uit zich zowel in de beleidsvoering 

(beleidsplan), de organisatie van zorgprogramma’s (de bouwstenen zoals ze 

gepresenteerd werden), als in de beheersing (bijzonder veel en gedetailleerde 

informatie/gegevens). Dit werd tijdens de audit geïllustreerd door het overhandigen 

van duizenden pagina’s met uiteraard bijzonder veel en rijke informatie tot op een 

detailniveau. Nochtans kon tijdens de audit en terugkomdag ook aangetoond worden 

dat er wel degelijk synthesemomenten en - documenten zijn. Hoewel er 

bestuurskundig bijgevolg geen echt probleem is, verdient het toch aanbeveling om 

ervoor te zorgen dat diegenen die dit nodig hebben blijvend en op regelmatige basis 

beschikken over goede overzichten waarbij er een evenwicht bereikt wordt tussen het 

vertrouwen op inzet, goede trouw en deskundigheid van het operationeel en 

inhoudelijk management op de vloer, zoals beschreven is in de opdrachtsverklaring en 

het beschikken van adequate beleidsinformatie over de vermelde drie niveau’s. Dit is 

dus een pleidooi voor het maken van vereenvoudigde versies van zowel 

beleidsplannen, zorgprogramma’s als boordtabellen. 

 

 Het partimaat op alle hogere niveaus, wat als voordeel heeft dat het bijdraagt tot 

integratie en afstemmingsproblemen vermindert alsook expertise aanlevert, is evenwel 

ook een element dat de beleidscyclus vertraagt (zowel op vlak van besluitvorming als 

van uitvoering). 

 

 Wat de zorgprogramma’s betreft, staat het ziekenhuis voor de bijzonder moeilijke 

opdracht om heel wat verschillende puzzelstukken in een groter en logisch geheel 

onder te brengen : er wordt een koppeling gezocht tussen het realiseren van een 

innovatief zorgaanbod over verschillende campussen en ziekenhuizen heen, Tevens 

moet er een koppeling gemaakt worden tussen deze zorgprogramma’s en de 

bijhorende onderzoekslijnen en onderwijstaken. 
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Dit betekent dat het ziekenhuis voor de complexe opdracht staat niet alleen om deze 

verder te concipiëren (op dit moment zijn deze zorgprogramma’s status nascendi) 

maar ook om in passende besluitvormings- communicatiekanalen en 

coördinatieinstrumenten te voorzien. 

 

Het zal de kunst zijn om gaten op te vullen en op te vangen inzake capaciteitsplanning 

(en wachtlijstbeheer)(kwantitatief aspect) en om de wens van de patiënt te volgen 

(kwalitatief aspect), eerder dan de werkplek van de behandelaar (capaciteit, planning), 

om op voldoende naadloze wijze aan te sluiten op de zorgbehoefte van de patiënt: 

bijvoorbeeld bij comorbiditeit of bij meerdere noden zoals behandel- en 

rehabilitatienoden. 

 

Het zal ongetwijfeld nodig zijn om een grote therapeutische raad op te zetten om de 

ontwikkelingen, uitrol van de zorgprogramma’s op te volgen. Hetzelfde geldt eigenlijk 

ook voor het opvolgen en bijsturen van het wetenschappelijk onderzoek en het 

onderwijs dat hieraan vasthangt. 

 
 Volgende item is als één punt te lezen maar omvat zowel een tekortkoming, een 

aanbeveling als sterke punten. 
 

Globaal kan als tekortkoming geformuleerd worden dat de ontwikkeling van de 

zorgprogramma’s enige achterstand opgelopen heeft ten aanzien van het internationale 

werkveld, alsook dat er nog niet voldoende flankerende maatregelen genomen werden. 

 

Een inhoudelijk moeilijker punt wat betreft beoordeling hangt samen met het 

conceptuele: namelijk of zorgprogramma’s inderdaad het beste antwoord zijn op de 

zorgbehoeften van patiënten: een te gespecialiseerde en teveel op psychopathologie 

gerichte aanpak heeft een reductionistisch karakter, riskeert, indien niet 

gemodificeerd, niet de gepaste zorg te bieden ingeval van comorbiditeit, en houdt 

mogelijk niet voldoende rekening met de context, meer bepaald familie en moet ook 

een antwoord bieden op rehabilitatienoden. Deze punten zijn te beschouwen als 

aandachtspunten. 

 

Anderzijds zijn er onbetwistbaar heel wat sterke punten te weerhouden. 

 

Conceptueel is het een sterk en innovatief model ,waarbij de zorg uitgebouwd kan 

worden op een akademische wijze: evidence based, waarbij de patiënt hulp kan krijgen 

volgens de behandelmethoden waar de beste bewijzen van doeltreffendheid voor zijn. 

Tevens leent het model zich uitstekend voor aansluiting op en verdere ontwikkeling 

van wetenschappelijk onderzoek. Ook is er een modelfunctie via de opleiding welke 

de toekomstige ontwikkelingen in de zorg ook in de perifere ziekenhuizen zal richten. 

 

Naast het conceptuele is ook als sterk punt te weerhouden dat de uitstekende 

akademische benoemingen die recent gedaan werden op goede wijze gekoppeld 

werden aan de zorgprogrammas. 

 

 Binnen het netwerk van de psychiatrie zijn een aantal relevante aspecten niet helemaal 

duidelijk: waar is het zwaartepunt, hoe loopt de aansturing van het geheel, wat is het 
globaal kader? 



Auditverslag UPC Salve Mater / Leuven (erkenningsnummer 945) 17  

4.2.5 Aanbevelingen 

 

 Het ziekenhuis functioneert in een zeer complexe structuur. 

De complexe structuren en besluitvormingsprocessen vertragen de beleidscyclus, 

betekenen extra lagen in de communicatie, en de vraag stelt zich of de huidige manier 

van werken het ziekenhuis in staat zal stellen om een aantal belangrijke 

veranderingsprocessen met succes te laten doorstaan. 

 

 Advies om regelmatig te toetsen of de organisatie van het zorgaanbod nog steeds in 

overeenstemming is met de zorgvraag: meer bepaald hoe zullen de zorgprogramma’s 

een toekomstige organisatie van de zorg meer in de maatschappij ondersteunen (cfr. 

onderwijs en onderzoeksopdracht). Bepaalde keuzes gaan al vele jaren mee. 

 

4.3 Beleids- en adviesorganen 
 
4.3.1 Raad van Bestuur / Directiecomité / Medische Raad 

4.3.1.1 Algemene vaststellingen 

 Het UPC Salve Mater (de erkenning E 945) is geen aparte rechtspersoon: maakt deel 

uit van de rechtspersoon Katholieke Universiteit Leuven (voorzitter XXXX, rector 
XXXX). 

 

 Deze heeft haar bevoegdheden gedelegeerd aan het bestuurscomité van de 

Universitaire Ziekenhuizen Leuven (voorzitter XXXX, CEO XXXX), wat 

samengesteld is uit management van het UZ Leuven. Pro memorie is nog te vermelden 

dat de universiteit haar andere onderdelen (GB Humane, GB W&T en GB BMW) 

aanstuurt via een ander orgaan: het college van Bestuur KULeuven (XXXX, XXXX, 

XXXX) 

 

 Om het samenwerkingsverband UPC KUL aan te sturen is er een constructie sui 

generis, namelijk twee directiecomités: het directiecomité UZ Leuven stuurt het 

directiecomité UPC KULeuven aan. 

 

 Bevoegdheden en samenstelling van het directiecomité UPC KULeuven zijn 

vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst dd. 26 april 2006 tussen de KULeuven, 
UZ Leuven, UC St. Jozef Kortenberg en de Zusters van de Bermhertigheid Jesu. 

 

 Het directiecomité UPC KULeuven krijgt op zijn beurt input van het 
beleidsondersteunend comité, de operationele comités en de medische diensten (van 

Kortenberg en Leuven). 

 

 

 Er is een sterke tweeledige verankering in de universitaire gemeenschap: 

A) structureel: het directiecomité UPC KULeuven zit gevat tussen: 
– boven: bestuurscomité UZ Leuven, directiecomité UZ Leuven 
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– onder: beleidsondersteunend comité, wat de clusters (cluster kinderen en jongeren, 

cluster volwassenen en cluster ouderen) aanstuurt. 

B) personeel: er is een uitwisseling van medewerkers op alle niveaus (bestuurlijk, 

medisch, operationeel). 

 

Medische Raad 

 

 Het UPC Salve Mater heeft geen eigen medische raad (en heeft hiervoor een afwijking 

gekregen van de Paritaire Commissie). Het samenwerkingsverband UPC KULeuven 

heeft ook geen medische raad, noch een orgaan dat een gelijkwaardige functie vervult. 

 

 De medische raad (UZLeuven-UPC Salve Mater) is volgens een “geleid” 

democratisch proces samengesteld: men heeft vier clusters gemaakt, die niet 

overeenstemmen met een bepaalde structuur, maar waar wel een logica van belangen 

voor te vinden en te verdedigen is: 

A) internistische disciplines: internisten en intensivisten 

B) heelkunde en anesthesie 

C) diagnostische disciplines (radiologie, labo, nucleaire,…) 

D) kleinere disciplines: pediatrie, psychiatrie,… 

 

Voor elk van deze subgroepen is er een gegarandeerde vertegenwoordiging van 4 

leden, in de praktijk zijn er nu twee vertegenwoordigers van de cluster psychiatrie lid 

van de medische raad. 

Het zeventiende mandaat wordt voorbehouden voor de vertegenwoordiger van de 

artsen-assistenten in opleiding. 

 

 Verkiezingen worden om de drie jaar georganiseerd. 

 
 De medische raad vergadert om de twee weken, ook het dagelijks bestuur (6 personen) 

vergadert om de twee weken. 
 

 Er is een vergadering die de naam permanent overlegcomité heeft, maar niet dezelfde 

bevoegdheden. Er is ook (zoals wel wordt voorzien in de ziekenhuiswetgeving) geen 

evenwichtige samenstelling van deze vergadering. Het betreft een vergadering die om 

de veertien dagen plaats vindt en waarin overleg gepleegd wordt met voorzitter, vice 

rector, decaan, hoofdgeneesheer, algemeen directeur, directiecomité en voorzitter van 

de medische raad. 

 

 Algemene vergadering van ziekenhuisgeneesheren vindt één- of tweemaal per jaar 

plaats. Hier worden besproken: jaarrekening en begroting, items ad hoc. Het is niet 

duidelijk of ook verantwoording afgelegd wordt. 

 

 De basisfilosofie luidt: consensusmodel en solidariteit. 

 
 Er is een algemene regeling welke tekstueel evenwel in belangrijke mate samenvalt 

met het huishoudelijk reglement. 
 

 Er is geen individuele regeling: iedereen is exclusief, met uitzondering van de medici 

die hartcatheterisaties doen, sommige artsen hebben gedelegeerde opdrachten (bv. 

kindercardioloog in het St. Augustinus ziekenhuis Wilrijk, …). 
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 Er zijn nog geen gesprekken opgestart i.v.m. een mogelijk gemeenschappelijk statuut 

van de artsen ten bate van het UPC KULeuven. 

 

 Academische benoeming: percentages: 5 – 10 – 50 %; gemiddeld wordt uitgegaan van 

10 % academische taken: het bedrag wat de faculteit inbrengt is lager dan wat het UZ 

inbrengt. Wat psychiatrie betreft is er de vaststelling dat het “academisch” tijdsbestek 

te weinig is ten opzichte van de opdracht die hier tegenover staat. 

 
 De academische regels i.v.m. het niet kunnen doen van een privé-activiteit worden 

mogelijk wat te strikt gehanteerd. 

 
 Artsen van het UPC Salve Mater worden geïncludeerd in het B7-onderdeel van het UZ 

Leuven. 
 

 De medische raad heeft advies verleend over het masterplan UPC, dit op een moment 
dat er geen enkele vertegenwoordiger van het UPC Salve Mater lid was. Men heeft 

wel de nodige toelichting gevraagd en gekregen, en het gunstig geadviseerd. 

 
 Binnen de medische raad is er een geleding die als een soort van intern syndicaat 

functioneert. 

 
 Er is een financiële commissie die trimestrieel vergadert. Hierbij komen aan bod: 

jaarrekening, begroting, actualisatie van de begroting, personeelskader. 
 

 Centrale inning gebeurt door het ziekenhuis. 

 

 Er is een attest van de bedrijfsrevisor m.b.t. de centrale inning. 

 

4.3.1.2 Sterk punt 

 

 Het solidariteitsprincipe tussen de verschillende geledingen lijkt te werken. 

 
4.3.1.3 Aanbeveling 

 

 De algemene regeling valt tekstueel in belangrijke mate samen met het reglement 
inzake de organisatie en de coördinatie van de medische activiteit (huishoudelijk 

reglement). 

 

 

 

 

 

4.3.2 Ethisch Comité 

 

4.3.2.1 Algemene vaststellingen 
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 Het UPC Salve Mater sluit voor het Ethisch Comité aan bij de commissie medische 

ethiek van de KULeuven. 

 

De opdrachten van de commissie medische ethiek zijn verdeeld over twee commissies: 

o De UZ Leuven commissie voor Medische Ethiek of “ toetsingscommissie” 

(erkend als EC UZ Leuven). 

De voorzitter is XXXX. 
De voltallige vergadering komt normaliter om de twee weken samen 

(in 2009: 47 vergaderingen). 

De werking is uitgeschreven in een huishoudelijk reglement, met datum 

8 februari 2010. 
De opdracht van de commissie is: 

 het beoordelen van experimenten op mensen binnen de ziekenhuizen 

 (hoofdzakelijk) klinische proeven met geneesmiddelen. 

 

De samenstelling van de commissie moet expertise in de belangrijkste 

onderzoeksdomeinen verzekeren. 

De commissie telt 15 leden: 

 8 professoren (geneesheren-specialisten) 

 3 geneesheren 

 2 huisartsen 

 een jurist 

 een hoofdverpleegkundige. 

 

o De Commissie Medische Ethiek van de Faculteit Geneeskunde of 

“begeleidingscommissie” (erkend als EC voor de faculteit geneeskunde). De 

voorzitter van de commissie is XXXX. 
De commissie vergadert maandelijks (met uitzondering van de 

vakantiemaanden) en bij dringende redenen. 

De werking is uitgeschreven in een huishoudelijk reglement, met datum 

16 maart 2010. 

De opdrachten van de commissie zijn: 

 een standpunt innemen zowel in algemene als principiële medisch- 

ethische problemen 

 een begeleidingstaak opnemen voor de faculteit geneeskunde en de 

universitaire ziekenhuizen. 

 

De commissie telt 15 leden: 

 één ethicus 

 één jurist 

 één huisarts 

 twee verpleegkundigen 

 10 professoren (geneesheren-specialisten), waarvan XXXX, 

psychiater. 

 

De leden van de commissie dienen hun ontslag in bij het bereiken van het 

emeritaat of bij pensioenleeftijd. 

 

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De verslagen worden 

overmaakt aan de leden, de directie en de faculteit. 
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De verslagen werden niet ingezien tijdens de audit. 

 

 De “begeleidingscommissie” werkt met ad hoc-groepen: 

 

o voor het voorbereiden van een algemeen advies 

o voor het behandelen van concrete vragen i.v.m. individuele patiëntenzorg. 
 

In een ad hoc-groep zetelen een aantal leden van de voltallige commissie, eventueel 

aangevuld met deskundigen (eventueel ook niet-medische disciplines) van buiten de 

commissie. De vraagsteller kan ook worden uitgenodigd om toelichting te geven bij de 

vraag, maar is geen lid van de ad hoc-groep. 

 

Elk advies van een ad hoc-groep wordt overgemaakt aan de voltallige commissie. De 

vraagsteller ontvangt ook het geformuleerd advies. 

 

 Het UPC Salve Mater kiest er bewust voor om te blijven aansluiten bij het EC voor de 

faculteit geneeskunde. Het ziekenhuis wordt in de “begeleidingscommissie” 

vertegenwoordigd door XXXX, psychiater. 

Het aantal vragen vanuit de psychiatrische zorgverlening zijn op jaarbasis eerder 

beperkt. 

Er is geen samenwerkingsovereenkomst omdat het UPC Salve Mater werkt onder het 

beheer van UZLeuven. 

 

 Ethische vragen op afdelingsniveau worden in eerste instantie besproken op de 

afdeling binnen het multidisciplinair team, waarbij ook de afdelingsartsen betrokken 

worden. Indien geen consensus bereikt wordt na overleg of er nog vragen zijn, zal de 

vraag voorgelegd worden aan Prof. XXXX, die op zijn beurt de vraag meeneemt 

naar de “begeleidingscommissie”. 

 
 De algemene adviezen zijn te raadplegen, door alle personeelsleden, op intranet van 

UZLeuven. 
Vragen kunnen via briefwisseling, mail of telefonisch rechtstreeks doorgegeven 

worden aan de “begeleidingscommissie”. Voor informatie wordt verwezen naar de 

voorzitter. 

 
 Samen met het psychiatrisch ziekenhuis te Kortenberg zal een reflectiegroep worden 

opgestart om een advies uit te werken m.b.t. euthanasie bij chronisch psychisch lijden. 
 

 Momenteel wordt de werking aangetoond aan de hand van de documenten die aan de 

Federale Overheidsdienst (FOD) dienen te worden voorgelegd m.n. een lijst van de 

behandelde onderwerpen. 

 

 Jaarlijks worden door het EC een aantal vormingen georganiseerd. De leden van het 
ethisch comité volgen geen opleiding omdat zij veelal beroepshalve experten zijn in 

een materie. 

 

4.3.2.2 Non-conformiteit 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een eigen Ethisch Comité. 
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Het beschikt ook niet over een schriftelijke overeenkomst m.b.t. de samenwerking 

tussen UZLeuven en UPC Salve Mater. 

 
 

4.3.2.3 Tekortkoming 

 De commissie ter advisering van de algemene ethische aspecten van de ziekenhuiszorg 

stelt geen jaarlijks activiteitenverslag op waarin een kwalitatieve en kwantitatieve 

evaluatie van de werkzaamheden van het comité is neergeschreven. Er is enkel de on 

line-registratie voor de Federale Overheidsdienst. 

 

4.3.2.4 Aanbevelingen 

 

 Momenteel is er enkel informatie ter beschikking over het EC op intranet van het 

UZLeuven. In de opnamebrochure van het UZ spreekt men over de commissie 

medische ethiek UZ Leuven in de context van klinische studies, maar niet over de 

werking van het EC faculteit geneeskunde of “begeleidingscommissie”. Het strekt tot 

aanbeveling om de bekendheid van het EC op de werkvloer te vergroten door meer 

informatie ter beschikking te stellen, o.a. wie het aanspreekpunt is en hoe een vraag 

kan ingediend worden vanuit het UPC Salve Mater. 

 

 Het ziekenhuis maakt voor het EC deel uit van een grote organisatie. Er wordt 

geadviseerd om na te gaan of het werken met een ethische reflectiegroep/werkgroep 

zinvol kan zijn voor het UPC Salve Mater. Dit zou meteen ook een mogelijkheid zijn 

om niet-medische disciplines meer te betrekken en te reflecteren over eventueel 

vragen/casussen. 

 
 

4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne 

 

4.3.3.1 Algemene vaststellingen 

 Binnen het algemene team ziekenhuishygiëne UZLeuven is er een geneesheer- 

ziekenhuishygiënist en een verpleegkundig-ziekenhuishygiënist gedeeltelijk 

vrijgesteld om samen het team ziekenhuishygiëne psychiatrie te vormen. 

Respectievelijk 0,10 VTE en 0,25 VTE. 

 
 Sinds 2005 is er wel een afzonderlijke samenstelling voor het comité van 

ziekenhuishygiëne. Dit team is multidisciplinair samengesteld : 
 

o Geneesheer-ziekenhuishygiënist 

o Verpleegkundig-ziekenhuishygiënist 

o Diensthoofd Psychiatrie 

o Algemeen Directeur 

o Directeur Verpleging 

o 4 Verpleegkundigen 

o Stafmedewerker Operationeel Beleid 

o Microbioloog 

o Apotheker 
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o 2 Geriaters 

o 2 artsen afgevaardigd vanuit Medische Raad. 
 

De aanwezigheid binnen het comité is voor de 4 vergaderingen van 2009 maar net 

50%. 

 

De scheiding van het comité wordt door de instelling als positief ervaren, aangezien de 

eigenheid van de patiëntenpopulatie en de specifieke manier van werken een aparte 

aanpak mogelijk maakt. 

 

 De grootste focus binnen het team ziekenhuishygiëne is er op de cluster 

ouderenpsychiatrie. Dit gezien men bij deze populatie ook nog de meeste fysieke 
zorgen moet toedienen met een verhoogde kans op problemen rond hygiëne. 

 

 Elke afdeling beschikt over een Sentinel-verpleegkundige (Sentinel = schildwacht in 

het Romeinse leger). Dit is een referentieverpleegkundige aangaande ziekenhuis- 

hygiëne op de werkvloer. 

 

 Ondanks de eigen beperkte financiële middelen voor ziekenhuishygiëne kan het team 

ziekenhuishygiëne psychiatrie functioneren dankzij de kennis en de kunde van het 
overkoepelende team en comité voor ziekenhuishygiëne. 

 
 Binnen de werkgroep ziekenhuisinfecties is er een nauwe samenwerking met het 

ziekenhuis van Kortenberg. 

 
 Op de intranetsite heeft ziekenhuishygiëne een afzonderlijk luik ter beschikking. Hier 

is alles omtrent ziekenhuishygiëne beschikbaar voor alle medewerkers. 
 

 Er is een systeem van herkenning bij inschrijving van ex-MRSA patiënten via opname 

of via spoed. Er wordt gebruik gemaakt van een rode en blauwe knop om de nodige 

maatregelen te bepalen. De rode knop geldt bij MRSA-positieve patiënten of bij 

patiënten die positief geweest zijn en waarbij er onvoldoende zekerheid is over de 

negativering. De blauwe knop geldt voor patiënten die in het verleden genegativeerd 

zijn voor MRSA, maar nog een risico hebben op chronisch dragerschap. De rode knop 

kan enkel door het team ziekenhuishygiëne omgezet worden naar een blauwe knop, en 

dit gebeurt pas bij een volgende hospitalisatie tenzij het om langliggers gaat. De 

historiek van de positieve stalen kan opgevraagd worden in het elektronisch dossier. 

 
 

4.3.3.2 Sterke punten 

 

 Jaarlijks zijn er vingertopcontroles. Deze controle richt zich niet enkel op de 

verpleegkundigen, maar alle beroepsgroepen (verpleegkundigen, verzorgenden, 

paramedici, artsen, …) worden onderworpen aan deze controles. 

 
 

 Het team ziekenhuishygiëne heeft recentelijk een audit gedaan op de verschillende 

afdelingen omtrent hygiëne. Op basis van een uniforme checklist werden de 

afdelingen bezocht en kregen nadien op individuele basis terugkoppeling. Vervolgens 

werden op het niveau van de cluster de verschillende afdelingen besproken. 
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4.3.3.3 Tekortkomingen 

 

 Voor de handhygiëne gebruikt men de procedures die gangbaar zijn binnen het gehele 

ziekenhuis. Eén van de minpunten is dat nog personeelsleden weigeren hun juwelen 

(vnl. ringen) uit te doen. Op de dienst geronto-psychiatrie is er een betere opvolging 

(dit mogelijks door het dragen van beroepskledij). 

 

 De samenstelling van het comité voor ziekenhuishygiëne-psychiatrie voldoet, maar de 

apotheker die is vrijgesteld (binnen de apotheek) om de psychiatrie op te volgen is niet 

opgenomen in het comité. 

 

4.3.3.4 Aanbevelingen 

 

 De Sentinel-verpleegkundigen hebben geen specifiek mandaat. Zij kunnen enkel 
informatie terugkoppelen tussen de werkvloer en het team ziekenhuishygiëne of het 

comité. Deze moeten zich bij problemen steeds richten tot een hoger echelon. 

 

 De Sentinel-verpleegkundigen hebben geen specifieke vrijstelling van tijd om zich 

bezig te houden met ziekenhuishygiëne. Binnen de afdelingen ouderenpsychiatrie zou 
dat zeker een meerwaarde kunnen betekenen. 

 

 Het is aan te raden om ziekenhuisbreed het elektronisch verpleegkundig dossier te 

introduceren in het kader van infectieziektepreventie en een kwaliteitsvolle 

zorgverlening. De verpleegkundigen kunnen dan onmiddellijk verwittigd worden als 

een patiënt besmettelijk is waardoor tijdig gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen 

kunnen worden. 

 

4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 
 
4.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis omschrijft haar leiderschapsstijl als faciliterend en participatief. 

Beslissingen worden genomen, knopen worden doorgehakt, maar niet zonder meer top 

down: men stelt dat er een zekere debatcultuur heerst en hiervoor zijn in ieder geval de 

nodige organen gecreëerd. 

 

 Wat aansturing betreft, is het de bedoeling om in de toekomst ook de zorg- 

programma’s in te schakelen. Het beleidsplan geldt hier als een richtinggevend en 

integratiebevorderend stuk. 

 

 Wat opleiding betreft, is er het specifieke karakter van een “universitair” ziekenhuis, 

met een toch op verschillende manieren bijzondere relatie met de universiteit en de 

faculteit. De hoofdgeneesheer stelt inspanningen te doen om jonge artsen te motiveren 

om te kiezen voor de specialisatie psychiatrie en kinderen- en jeugdpsychiatrie, dit met 

variabel succes. 
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 Er wordt heel wat vorming (scholing en bijscholing) georganiseerd, en voor het eerst 

is hierbij ook het onderdeel algemene psychologie in de opleiding van artsen (binnen 

de faculteit geneeskunde) onder de loupe genomen en omgevormd naar een meer 

klinisch relevante opleiding. 

 

 Wat de samenwerking met de faculteit psychologie betreft, zijn er meerdere 

professoren psychiatrie van het UPC KULeuven betrokken bij de opleiding. Hierbij 

werd ook een werkgroep opgericht (permanent overlegcommissie). Bedoeling is om 

zich te beraden over opleiding, research en de klinische psychotherapie, dit alles na het 

(near) accident: afvoeren van de vakken psychodynamiek. 

 

 Men neemt ook deel aan opleiding voor artsen (omtrent communicatie). Er wordt een 

driedaagse bijscholing georganiseerd. Verder is er ook nog “metaforum Leuven” (dit 

is een interdisciplinaire denktank die de deelname van de K.U.Leuven aan het 

maatschappelijk debat wil versterken). 

 

 Tijdens de audit werd vooral de nadruk gelegd op vorming en nascholing voor artsen 
en psychologen, maar volledigheidshalve is nog te vermelden dat men ook een aantal 

competentiecentra opgezet heeft waarin ook andere disciplines aan bod komen. 
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5 Module Beleid en Strategie 

 
5.1 Algemeen Beleid – Strategisch Management 

 
5.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het algemeen beleid wordt gestuurd vanuit een bijzonder omvangrijk beleidsplan 

2008 – 2011. 

 

 Het beleidsplan is niet opgemaakt vanuit een bepaalde systematiek, wel vanuit een 

aantal perspectieven (management, zorginhoudelijk,…). Het grootste deel van het 

beleidsplan heeft betrekking op het later uitrollen van individuele zorgprogramma’s. 

Toch is er ook expliciete aandacht voor onderzoek en onderwijs. 

 
 Het beleidsplan is tot stand gekomen met medewerking van het beleidsondersteunend 

comité. Er werd per cluster gewerkt. 
 

 Het beleidsplan omvat bijna 500 pagina’s, is zeer uitvoerig in zijn beschrijving, bevat 

heel wat SWOT- informatie, maar er ontbreekt een synthese en men gaat uit van 

bestaande denkwijzen (en keuzes). In het beleidsplan ontbreekt het 

patiëntenperspectief. 

In wezen is een belangrijke insteek het afstemmen van de verschillende 

zorgprogramma’s van de beide constituanten en ervoor zorgen dat er een geheel tot 

stand komt, waarbij mogelijke verbeteringen meegenomen worden 

 

 De verschillende topics van het beleidsplan (en zijn uitvoering): 

 

o Algemene SWOT-analyse UPC KULeuven 

o Managementanalyse 

o Klinische zorg: 
 Zorgprogramma’s en clusters: met een beleidsplan voor kinderen, 

volwassenen en ouderen 

 zorgprogramma afhankelijkheidsstoornissen, angststoornissen, 

eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische 

stoornissen, relatie-, gezins- en seksuele problemen (prof. 

Rober, psycholoog), somatoforme stoornissen, stemmings- 

stoornissen 

 cluster kinderen en jongeren: poli plus expertisecentrum 

autisme, kinderpsychiatrisch thuisteam, medisch 

psychologische kliniek, liaison, de Kade (adolescenten) 

 cluster volwassenen: poli angst en depressie, EPSI, CIC, angst 

en depressie, context, liaison, poli ADHD en ASS, 

expertisecentrum psychodiagnostiek, expertisecentrum ECT, 

opnameafdeling met verhoogd toezicht (Sint-Agnes), 

opnameafdeling stemmingsstoornissen, opnameafdeling 

middelenmisbruik, opnameafdeling (Sint-Rita), 

crisisinterventie, diagnostiek en therapeutische indicatiestelling 

(Sint-Lodewijk), rehab (Sint-Monika), 
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persoonlijkheidsstoornissen en angst (Sint-Kamillus), klipp 

(persoonlijkheid), eetstoornissen (Sint-Lukas), 

psychotherapeutisch dagcentrum (Hadewych), 

dagactiviteitencentrum (Sint-Maarten) 

 cluster ouderen: raadpleging geheugen, stemming en cognitie, 

depressie bij ouderen, dementiecentrum, liaison geronto- 

psychiatrie, dienst ouderenpsychiatrie 

 Competentiecentra en varianten: 

 Competentiecentrum psychologen 

 Dienst ergotherapie: creatieve therapie, 

 Dienst kinesitherapie en psychomotore therapie 

 Dienst maatschappelijk werk 

 Dienst muziektherapie 

 Dienst vrije tijd 

 Medisch ondersteunende diensten : 

 Medisch somatisch centrum (Kortenberg) 

 Neurologie en neurofysiologie (Kortenberg) 

 Radiologie (Kortenberg). 

 

o Beleidsplan onderzoek en beleidsplan opleiding: 

 onderzoek: departementsplan Leuven en Kortenberg, publicaties 

(medline) 

 opleiding: enkel SWOT-analyse, geen beleidsplan, wel tijdens 

auditbezoek toegelicht: ASO, postgraduaat, artsenopleiding, master-na- 

master, studiedagen, … 

 

o Beleidsplan HRM: SWOT-analyse en langetermijnplan medische staf, geen 

ander plan 
 

o Externe relaties: beleidsplan netwerking (enkel beschrijvend). 
 

o Projecten: project operationalisering zorgprogramma’s (17). 
 

Te vermelden is dat een aantal elementen die klassiek in beleidsplannen opgenomen 

worden, zoals het voorzien van de nodige middelen en organisatie van de processen 

e.d.m., opgenomen zijn in een basisstramien dat handelt over het inrichten van de 

zorgprogramma’s. 

 

Verder is er ook vanuit communicatie een inspanning gebeurd om het UPC KULeuven 

op de kaart te zetten d.m.v. logo, email, K-mail, het maken van een jaarverslag. 

 

Wat betreft kwaliteit, heeft men gekozen om mee te werken aan het federaal project 

m.b.t. patiëntveiligheid en JCI-accreditering. 
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Toegankelijkheid 

 

 Financiële toegankelijkheid 

o Er worden geen kamersupplementen noch honorariumsupplementen 

gehanteerd. 

 

 Geografische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis UZLeuven is goed bereikbaar vanuit zijn groot hinterland: 

kort bij snelwegen, goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Er is een 

ruime parking, waarbij men poogt via een aangepaste regeling het gebruik 

van de parking voor oneigenlijke doelen (bezoeken van de stad i.p.v. het 

ziekenhuis) te beperken. 

o De campus St. Pieter is, wat parkeerfaciliteiten betreft, afhankelijk van de 

parkeerplaatsen die de stad aanbiedt. 

o De campus Lubbeek heeft goede parkeermogelijkheden. Deze campus is 

daarentegen minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer, wat een 

handicap is voor de (soms oudere) familieleden. 

 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis stelt bijna altijd plaats te hebben, korte wachttijden te hebben 

(door de EPSI functie en CIC: beide afdelingen hebben korte ligduren, resp. 

maximum 5 dagen en 2-3 weken), maar wordt soms toch bedolven onder de 

stevige vraag (erg grote regio die het bedient). 

o Voor andere minder dringende zorgvragen stelt men vrij snel intakegesprekken 

te regelen (vb. zorgprogramma angst en depressie: binnen 3 tot 4 dagen). Op 

campus Kortenberg heeft men hiervoor nog een extra consultatie ingericht 

(libero). 

o Voornaamste druk is er op de functie daghospitalisatie: wachttijden tot 4 à 6 

weken. Klinische opnames zijn sneller. Meestal is er overigens ook plaats in 

Kortenberg. 

o Het ziekenhuis hanteert niet echt een zwarte lijst; ten bate van de 

spoedgevallendienst is er een zeer beperkte lijst van patiënten (met een vijftal 

namen) waarvoor er afspraken gelden. 

o Voor de gedwongen opnames maakt men gebruik van de bestaande 

wachtregeling (er is een beurtrol van psychiatrische ziekenhuizen die een 

machtiging hebben). Het ziekenhuis zelf heeft geen machtiging. 

o Er zijn een aantal doelgroepen die niet bediend worden, waarvoor er wel een 

zorgaanbod is in ziekenhuizen of diensten waar men mee samenwerkt: 

forensische volwassenenpsychiatrie, mentaal gehandicapten, toxicomanie. 

 
 

5.1.2 Sterke punten 

 

 Het voorzien in zorgprogramma’s om tot een integratie te komen van het zorgaanbod 

over de verschillende campi is een majeure operatie die de zorg, opleiding en het 
onderzoek zeker ten goede zal komen. 

 

 Er is een zorgprogrammamanager aangesteld om te helpen bij ontwikkeling en 
implementatie van de zorgprogramma’s, dit telkens in samenwerking met een medisch 
aanspreekpunt. 
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5.1.3 Aanbevelingen 

 

 Inhoudelijk zijn er met betrekking tot de ontwikkeling van een aantal 

zorgprogramma’s enkele bedenkingen te formuleren: 

 

o Zorgprogramma forensische jeugdpsychiatrie: hier wordt ten onrechte een 

vermenging gedaan tussen forensische problematieken en de toepassing van de wet 

op de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wat impliceert dat de 

aannames (in elk geval kwantitatief) foutief zijn. 
 

o Zorgprogramma angst en depressie kinderen: is een bijzonder goed initiatief, zeker 

vanuit preventief oogpunt (angst en depressie gaan vaak andere stoornissen 

vooraf). Prioriteit “medium” lijkt een onderschatting, is eerder hoog. 
 

o Zorgprogramma afhankelijkheidsstoornissen volwassenen: hoe is het zorgcircuit 

illegale drugs precies opgevat? Hoe is de medische samenwerking? (Dr. XXXX is 

meer aanwezig in Tienen, Dr. XXXX is meer in Kortenberg, Prof. XXXX in 

Leuven). Hoe gebeurt detox precies, en hoe sluiten de verschillende behandelfasen 

op elkaar aan? Is er wel voldoende “medische coördinatietijd voorzien? 

 

o Zorgprogramma angst volwassenen: het zorgprogramma is in erg algemene 

termen beschreven (geen echte keuze psychotherapeutische behandel- 

mogelijkheden – checklist kwaliteitsbeleid is een sterk punt – is niet zo 

cliëntgericht opgevat met uitzondering van het luik patiëntenrechten – is wel erg 

geënt op de bestaande situatie en de bestaande mogelijkheden). 
 

o Zorgprogramma eetstoornissen obesitas is onvoldoende helder m.b.t. UZLeuven: 
voorziet geen samenwerking met de dienst heelkunde (bariatrische heelkunde) 
UZLeuven (wel met AZ Diest), er is wel samenwerking met de dienst endocrino 
UZLeuven. 

 

o Decentrale liaison: hier is ook de psychiaterfunctie voorzien, bovendien is liaison 

meer dan een psychiatrisch advies bij suïcidedreiging. 

 

o Project suïcidepreventie: inzet vanuit CGG in UZLeuven (0,2 VTE): wat is de 

precieze draagwijdte? 

 

 HR-beleid: 

 

o Er is voorzien in een uitwisseling van verpleegkundigen: dit dient men 

arbeidsrechterlijk toch goed en correct te regelen. 

 

o Er is voorzien in een uitbreiding van het kader ASO: het is van belang dat de 

universitaire centra ook rekening houden met perifere campi en ziekenhuizen (het 

is goed dat deze ook betrokken blijven bij opleiding en onderzoek, ook bij een 

verschralend aanbod van ASO). 
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 Kenniscentrum UPC KULeuven: 

 

o Het doel is bundeling van klinische expertise, opleidingen en onderzoekslijnen 

binnen 1 kenniscentrum UPC – GGZ. 
Aanbeveling is om het concept wat gehanteerd wordt, te checken op zijn actualiteit 

en te toetsen wat er in de relevante literatuur hierover beschreven wordt (bv. 

Hoofdstuk 7 Kennis en Innovatie in het boek Managers en Professionals van Hans 

De Bruijn, uitgeverij Academic Service ISBN 978 90 5261 690 2). 

 

 Infrastructuur en bouwdossiers: 

 

o Dossiers: Fase VI (90A en 25 a) en fase IV c (K-psychiatrie) zijn een gunstige 

ontwikkeling. 
 

o Bij de overige dossiers (Kartuizerij en VCTB) kunnen toch nog een aantal vragen 

gesteld worden: kans op loskoppeling uit zorgprogramma’s, versplintering en 

versnippering van middelen (cfr. weer twee campussen, weer een aparte structuur: 

coördinerend arts, ontkoppeling zorg-opleiding-onderzoek). 

 

5.2 Medisch beleid 
 
5.2.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het medisch departement is nu georganiseerd in een aantal clusters, en in de toekomst 

zal dit zijn over een aantal zorgprogramma’s, dit  binnen een “netwerkziekenhuis”.
 

 Er zijn geneesheren-diensthoofd voor de diensten A, Sp en K, maar hun rol is niet zo 

duidelijk (sommigen worden clusterhoofd genoemd). Er is ook een medisch 
verantwoordelijke voor EPSI.

 

 Het ziekenhuis draagt de titel universitair ziekenhuis, zonder dat zulks (met 

uitzondering van de K-dienst) ook de werkelijkheid is. De federale overheid voorziet 

immers niet in het bestaan van universitaire psychiatrische ziekenhuizen, zodat dit 

type ziekenhuizen structureel (financieel) gediscrimineerd wordt ten aanzien van de 

“echte” universitaire ziekenhuizen. Voor het UPC Salve Mater heeft men een 

creatieve oplossing gezocht, door middel van de integratie in het UZ Leuven enerzijds 

(voor het financiële, de relatie met de faculteit), en de creatie van het UPC KULeuven 

anderzijds (voor het conceptuele).

 

 Het academisch karakter wordt voor een deel gegarandeerd door academische 

aanstellingen, waarbij de academische overheid de laatste jaren (en ook nog zeer 

recent) een aantal keuzes gemaakt heeft die binnen het vakgebied als uitstekend 

worden beoordeeld. De academische benoemingen zijn maximaal 50% (en variëren). 

In totaal zijn er 3,5 VTE Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)-mandaten.

 
 Er is, zoals blijkt uit de informatie m.b.t. wetenschappelijke publicaties, een beperkte 

bijdrage vanuit het FWO, waar de sector psychiatrie nog steeds geen eigen kamer 
heeft, dit ondanks haar maatschappelijk belang.
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 Verder zijn er middelen vanuit het UZLeuven zelf, die gespijsd worden door te 

bestemmen winsten van het ziekenhuis: het klinisch onderzoeksfonds (KOF): goed 

voor 2 mandaten voor psychiatrie. Het KOF genereert op jaarbasis 10 tot 12 mandaten 

(voor 3 jaar), zodat er in totaal een 30 tot 35 mandatarissen zijn. Psychiatrie bekomt 

hier ongeveer 10% van de middelen.

 
 Verder ontvangt men ook onderzoeksmiddelen vanuit Europese en federale projecten, 

en de farmaceutische industrie: Lilly leerstoel, Jansen Cilag, ... De financiering vanuit 
de industrie bedraagt ongeveer 20 % van het totale onderzoeksbudget.

 

 Ten aanzien van de andere universitaire (biomedische) departementen die van 

betekenis kunnen zijn, is te vermelden dat er wat minder contacten zijn met LUCAS 

(binnen het project art. 107), Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA) en Centrum voor 

Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen (CZV) (1 doctoraal medewerker).

 

 Hoewel het ziekenhuis zich een “universitair ziekenhuis” noemt, is het ook een 

regionaal psychiatrisch ziekenhuis. Er is een ruim aanbod aan zorg binnen het UPC 

KULeuven; binnen het UPC Salve Mater is het aanbod iets beperkter: crisisopvang, 

angst en depressie en ouderenzorg.

 Doelgroepen die door het UPC KULeuven niet opgevangen worden, zijn forensische 

psychiatrie voor volwassenen, toxicomanie en mentaal gehandicapten. Toch worden 

deze doelgroepen -wat onderzoek en opleiding betreft- niet helemaal losgelaten, bv. 

voor forensische psychiatrie: doctoraat XXXX (OPZC Rekem), voor mentaal 

gehandicapten is er opleiding geweest samen met UPC St. Kamillus Bierbeek 

(XXXX).

 

 Het aantal opnames in psychiatrische bedden is matig: een belangrijk (hoog) aandeel 

van de (ultrakorte) opnames wordt in het EPSI gerealiseerd en van de korte opnames 

in het CIC. Er is een bijzonder lijvig MPG-rapport, waarin heel wat belangstelling 

getoond wordt voor verblijfsduren, en waar in detail afdeling per afdeling heel wat 

gegevens beschreven worden, zonder synthese noch interpretatie. Het rapport zou wel 

met de artsen besproken zijn door de hoofdgeneesheer. Uit deze cijfers valt te leren 

dat, wat ouderenpsychiatrie betreft, de populatie beantwoordt aan wat verwacht kan 

worden: dementie, aanpassingsstoornissen en stemmingsstoornissen.

Voor de volwassenenpsychiatrische afdelingen van het UPC Salve Mater zijn er grote 

verschillen tussen de verschillende afdelingen. Frequent voorkomende diagnose- 

groepen zijn stemmingsstoornissen en angst, alsook aanpassingsstoornissen (14-30%, 

wat erg hoog is). Er worden ook erg veel bijkomende codes gediagnosticeerd en 

bijzonder weinig persoonlijkheidsstoornissen. 

In EPSI is het aandeel patiënten met een afhankelijkheidsproblematiek erg hoog, maar 

dit is in overeenstemming met de bedoeling, evenwel komt deze problematiek in de 

andere afdelingen nauwelijks voor (wat in overeenstemming is met de netwerk- 

functie). In het cijfermateriaal is vermoedelijk een fout geslopen in de bedbezetting 

van de EPSI: in 2009 (pagina 33) is de gemiddelde bedbezetting 18 bedden (andere 

jaren is dat maar 4, en er staan officieel slechts 5 bedden opgesteld). Nochtans is er 

voor dat jaar ook een uitschieter wat ligduur betreft (tot 51 dagen). 

 
 Het aantal verwijzingen vanuit CGG is zoals gebruikelijk laag, met uitzondering van 

de kinderpsychiatrie.
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 Medische permanentie: alle assistenten doen wacht (inslapende wacht op spoed, 

tweede wacht is ook assistent). Voor verschillende campussen is er een aparte 

oplossing:

 

o St. Pieter: ASO psychiatrie doet de permanente aanwezigheid, ook voor de 

andere diensten (oogheelkunde en palliatieve afdeling) 

o Lubbeek: geen 24/24-uurs medische permanentie; de internist doet het 

somatische, als hij/zij afwezig is, wordt de internist van wacht van Pellenberg 

gevraagd; de eerste inschatting gebeurt door de psychiater van wacht. 
 

 Op spoed zijn er inhoudelijke afspraken met de spoedartsen; urgentisten bepalen 

sedatiebeleid volgens protocol, voor psychose bepaalt psychiater het beleid.

 

 Inhoudelijke protocollen zijn minder duidelijk: er zijn geen keuzes gemaakt in het 

psychotherapeutisch aanbod (beslissing wordt genomen door de hoofdtherapeut, men 

hanteert verschillende denkmodellen).

 

 Gerontopsychiatrie: heeft minder therapeuten.

 
 Artsen in opleiding hebben beschikking over een database (literatuur). Er is een cursus 

evidence based medicine.
 

 Het hanteren van protocollen in de volwassenenpsychiatrie is minder duidelijk: 

clozapine nooit, lithiumprotocol zou op de afdeling beschikbaar zijn; wat het 
metaboolsyndroom betreft, wordt verwezen naar de “kast van de assistent”.

 
 Kinderpsychiatrie: werken volgens best evidence, zijn meer geneigd protocollen te 

volgen dan volwassenenpsychiatrie.
 

 Het aantal somatische onderzoeken is eerder beperkt: geen EKG bij kinderen (tenzij er 

risicofactoren zijn), bij volwassenen gebeurt dit volgens een protocol (somatisch: 

routine bloed, geen routine EKG, geen brainonderzoeken - toxicologie).

 

 Wat medicatie betreft, bepaalt men geen bloedspiegels van tricyclische antidepressiva, 

gebruikt men geen MAOI, hanteert men wel combinatiebehandeling en lithium- 

augmentatie, worden atypische neuroleptica gebruikt. Er wordt voorzien in ECT- 

behandeling (campus Kortenberg) . Detox gebeurt op EPSI.

 

 De polikliniek (consultaties) volwassenen is minder gestructureerd. Volgende 

deelpoli’s worden gehouden: poli geheugen, depressie bij ouderen, grote raadpleging 

angst en depressie, slaap, endocrino, cvs, pijnkliniek. In de toekomst denkt men aan 

een gemeenschappelijke voordeur (VCTB-toren). Er zijn jaarlijks ongeveer 16.000 

raadplegingen.

 
 Voor kinderen is er een algemene raadpleging en specifieke (evidence based) 

raadpleging: men wil deze verhuizen naar het Kartuizergebouw.

 
 Wat de taken van de hoofdgeneesheer betreft, is het jaarverslag voor de eerste keer 

opgemaakt in 2009 en werd het met de medische staf besproken.
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Wat klinische audit betreft, worden een aantal zaken nagegaan binnen de context van 

het kwaliteitsbeleid, maar mogelijk niet meer dan dat (% ontslagbrieven, apotheek, 

volledigheid dossier). Het aantal ontslagbrieven wat tijdig verstuurd wordt, is variabel. 

 

Men bereidt zich voor om aan de JCI-vereisten (standaard assessment, gemodificeerd) 

te voldoen. 

 

De hoofdgeneesheer voert functioneringsgesprekken met de psychiaters. 

 
 M.b.t. de liaison is te vermelden dat men gewerkt heeft aan het verder op puntstellen 

van de richtlijn delier.
 

 De medische personeelsformatie voldoet .

 

ECT 

 

 Het ziekenhuis doet geen ECT en heeft geen procedure, ook niet voor het vervoer van 

patiënten naar de ziekenhuizen waar het mee samenwerkt. Men verwijst in eerste 

instantie naar het UPC St. Jozef Kortenberg.

 

Patiëntveiligheid 

 

 De patiëntveiligheid heeft in 2007 een nieuwe insteek gekregen binnen het 

kwaliteitsbeleid, dit mede vanuit het contract “Kwaliteit en Patiëntveiligheid” met de 

Federale Overheidsdienst. Deze overeenkomst loopt tot 2012. Op basis van dit 

contract heeft men een overkoepelend patiëntveiligheidscomité opgericht. Dit comité 

moet erop toezien dat aan de voorwaarden van het contract voldaan wordt en dat er 

initiatieven worden genomen om patiëntveiligheid en kwaliteit verder uit te bouwen.

 

 Binnen het UPC Salve Mater is ervoor gekozen om 5 werkgroepen op te richten rond 

de thema’s agressie, suïcide, medicatie, ziekenhuisinfecties en valincidenten. De 

voorzitter van elke werkgroep zetelt ook in het patiëntveiligheidscomité dat 3 tot 5 

keer per jaar samenkomt. Elke werkgroep maakt een jaarplanning en een 

prioriteitenlijst op.

 

 Er bestaat een procedure ‘algemeen toezicht afdelingen volwassenpsychiatrie en 

ouderenpsychiatrie’. In de procedure voorziet men een aantal mogelijkheden van 

verschillende toezichtsvormen. Elke toezichtsvorm is opgenomen in het patiënten- 

dossier, wordt iedere dag besproken en indien nodig aangepast.

 

 De voorbereiding van de JCI-accreditatie bracht een heel aantal aspecten m.b.t. 

patiëntveiligheid op de voorgrond. Zo krijgt elke patiënt een persoonlijk identificatie- 

bandje, met de uitdrukkelijke vraag om dit te controleren op correctheid, en bij 

opname neemt men een pasfoto om toe te voegen aan het patiëntendossier. Ook rond 

medicatieveiligheid werden de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen.

 

 Men is een incidentmeldingssysteem aan het opstarten.
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Agressiebeleid 

 

 Binnen UPC Salve Mater is er geen gestructureerde aanpak of systematische melding 

van agressie-incidenten. Hieromtrent wil men een uniform agressiebeleid opzetten en 

dit binnen UPC Salve Mater en UZLeuven: opleiding, preventie en management rond 

agressie-incidenten en meldingen dienen uniform opgezet te worden.

 

 In maart 2010 volgden 5 verpleegkundigen en een medewerker van de dienst 
bewaking een opleiding OMA (omgaan met agressie) in Kortenberg. De opleiding 

behandelde het crisisontwikkelingsmodel en een aantal fysieke verweertechnieken.

 

 Momenteel worden er op regelmatige basis opleiding gegeven omtrent het omgaan 

met agressie. Deze opleidingen worden opengesteld voor alle beroepsgroepen. 

Tweemaal per jaar hebben nachtverpleegkundigen de mogelijkheid om ook een 

opleiding omtrent agressie te volgen.

 

 Er bestaat een procedure ‘patiëntgebonden agressiehantering’. Doelstelling van deze 
procedure is dat alle hulpverleners in staat zijn om een dreigend of verhoogd 

agressierisico snel te detecteren en hierop gepast te reageren.

 

 Personeel op de afdeling heeft dect-toestellen met een alarmknop ter beschikking. Het 

gebruiken van deze alarmknop geeft aanleiding tot het oproepen van een aantal 
personeelsleden.

 
 In de procedure is er ook aandacht voor de opvang en begeleiding van medewerkers, 

maar ook van opvang en begeleiding van slachtoffers en hun omgeving.
 

Suïcidepreventiebeleid 

 

 Recentelijk (einde 2009) werd de werkgroep omtrent suïcide opgericht. Doelstelling 
was om procedures, screening op suïciderisico’s en meldingen op te lijsten, te 

evalueren en verder uniform uit te werken.

 

 De vragenlijst van het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang (IPEO) I 
en II is door het EPSI-team geherformuleerd en geïntegreerd in het klinische dossier 

van de patiënt.

 

 Via een IPEO Assessment is er een inschatting van de suïcidepoging. Uit dit 

assessment genereert men automatisch een verslag binnen het Klinisch Werkstation 

(KWS).

 

 Vanuit de outreachinggedachte wil men de huisarts meer inschakelen bij de opvolging 

van een suïcidant. De huisarts krijgt een IPEO-brief en een flyer met de uitdrukkelijke 

vraag om, indien de patiënt geen contact neemt, zelf stappen te ondernemen om de 

patiënt te contacteren.

 

 Alle suïcidepogingen worden door het Epsi-team of de liaison-psychiatrie gezien. Er is 

een screening op de spoedgevallen, men doet een bevraging omtrent suïcidaliteit in de 

anamnese. Deze bevraging dient nog meer te resulteren in een neerslag in het dossier. 

De eindverantwoordelijkheid blijft hoe dan ook bij de behandelend geneesheer, het
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permanent toezicht ligt bij de verpleegkundige. Bij hoog risico wordt de patiënt naar 

Kortenberg overgebracht (naar een gesloten afdeling). 

 

 Er bestaat een duidelijke flowchart over hoe men een patiënt na een suïcidepoging 

moet opvangen.

 

 In de voorbije jaren is er 1 suïcide geweest.

 

Afzonderings- en fixatiebeleid 

 
 Men beschikt over verschillende procedures omtrent afzondering of vrijheids- 

beperkende maatregelen:
 

o richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de 

patiënt in de UZLeuven 

o beleid met betrekking tot fixatie van patiënten 

o isolatieprocedure op psychiatrische afdelingen. 

 

 Bij de procedure omtrent fysieke fixatie heeft men aandacht voor preventieve 

maatregelen die het gebruik van fysieke fixatie kunnen uitstellen of vermijden.
 

 Binnen de richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen maakt men een 
onderscheid tussen urgente en niet-urgente situaties. Bij de niet-urgente situaties splitst 

men nog eens verder op naargelang de beslissingsbekwaamheid van de patiënt.

 

 In 2009 waren er 206 afzonderingen (cijfers incluis kinderpsychiatrie).

 

5.2.2 Sterk punt 

 

 Men heeft een brochure ‘behandelplan bij ontslag’ ontwikkeld voor patiënten die na 

een suïcidepoging naar huis mogen. In deze brochure wil men zeer praktisch een 

aantal afspraken formaliseren voor de patiënt. Hierin zal men een afspraak voor 

follow-up, het medicatieschema, afspraken voor crisismomenten, contactgegevens van 

de Epsi-unit, ... noteren.

 
 

5.2.3 Tekortkomingen 

 

 Binnen de procedures suïcide is er geen aandacht of afzonderlijke procedure voor 

suïcidepogingen. De procedure voor een poging kan toch een wezenlijke andere 

procedure zijn dan deze voor een suïcide.

 

 De procedures omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen zijn allemaal met elkaar 

verbonden door linken. Om alles omtrent fixatie te vinden, dient men 3 verschillende 

procedures te doorlopen.

 
 De isolatieprocedure dient verder uitgewerkt en aangepast te worden inzake volgende 

aandachtspunten:
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o De indicaties voor 5-puntsfixatie zijn te breed gesteld. Als indicaties beschrijft 
men o.a. patiënten met een verhoogd valrisico, indien begeleiding zonder 
fixatie te arbeidsintensief is in verhouding tot de bezetting, patiënt blijft zich 
tegen gemaakte afspraken verzetten. 

o De richtlijnen i.v.m. toezicht zijn onvoldoende specifiek en laten nog te veel 

ruimte voor interpretatie. Zo wordt om de 30 minuten rechtstreeks contact met 

de patiënt vooropgesteld. Men dient de verschillende vormen van toezicht (bij 

de patiënt in de kamer, via raam of camera) te beschrijven met hun 

respectievelijke doelstelling en frequentie. 

o De procedure dient meer uitgewerkt te worden qua verpleegkundige 

observaties en zorgen tijdens een isolatie (zoals bewustzijnscontrole en 

vochttoediening). 

 

 Ondanks de afspraak m.b.t. frequentie van toezicht in de isolatiekamer (om de 30 

minuten), blijkt uit controle van afzonderingsregister dat niet steeds deze richtlijn 

gevolgd wordt.

 

 Het suïcidebeleid is voornamelijk gericht op de patiënten opgenomen via het circuit 

van de spoedgevallen. Voor de regulier opgenomen patiënten is er geen specifieke 

aandacht.

Tijdens de terugkomdag werd geargumenteerd dat er wel aandacht is voor het 

suïciderisico en dat dit wordt gedocumenteerd in het dossier. Een nieuwe werkgroep 

in het UPC KULeuven heeft het optimaliseren van het suïcidebeleid als opdracht. 

 
 Het is goed om binnen de context van het kwaliteitsbeleid cijfers te verzamelen in 

verband met vallen tijdens fixatie. Dit neemt evenwel niet weg dat zulks nooit zou 

mogen gebeuren.

Tijdens de terugkomdag werd hierbij aangevuld dat het registreren van het vallen 

tijdens fixatie betrekking heeft op de praktijk binnen de gerontopsychiatrie (in de 

afzonderingskamer wordt indien nodig gefixeerd met een 5 puntsfixatie). Verder stelt 

men volop aan het werken te zijn aan een nieuw beleid met een minimale maar veilige 

fixatie. 

 

5.3 Verpleegkundig beleid 
 
5.3.1 Algemene vaststellingen 

 
 Ook het verpleegkundige luik is georganiseerd onder de governance structuur van 

UZLeuven. Het verpleegkundig organogram vertoont een vrij verticale structuur. 
 

 De verpleegkundig directeur is directeur voor UZLeuven en UPC Salve Mater. Voor 
het overkoepelend verpleegkundig beleid met Kortenberg werkt zij samen met de 

verpleegkundig directeur van Kortenberg. 

 

 Hiërarchisch onder de directeur verpleegkunde (en patiëntenbegeleiding) staan 8 

verpleegkundige managers die samen 10 operationele zones aansturen. Momenteel zit 

men in een overgangsfase waarbij de directeur verpleegkunde zal vervangen worden. 

De opvolger is reeds gekend en is zich momenteel gefractioneerd aan het inwerken. 
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De huidige directeur verpleging zal een functie opnemen waarbij ze de opleiding van 

de verschillende zorgberoepen (niet enkel de verpleegkundigen) meer zal proberen 

doen afstemmen op het werkveld (niet niet enkel voor UZLeuven maar vanuit een 

positie binnen de netwerking). 

 

Eén van deze zones is de zone psychiatrie. De zone psychiatrie wordt momenteel nog 

aangestuurd door 2 verpleegkundig managers (één voor campus Gasthuisberg & Sint- 

Pieter en één voor campus Lubbeek), die elk ook nog een andere zone mee aansturen 

(respectievelijk ‘reproductie en groei’ en ‘bewegingsstelsel’). Voor de nabije toekomst 

gaat men op zoek naar een unieke verpleegkundig manager voor de zone psychiatrie. 

De verpleegkundig manager is de link tussen de ‘top & bottom’. Zij verzorgen het 

contact en de communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen. 

 

De zone psychiatrie is de verzameling van 3 verschillende clusters: ouderen, 

volwassenen en kinderen. Elke cluster is een groepering van verschillende 

operationele afdelingen. 

 

Aan het hoofd van elke afdeling staat een hoofdverpleegkundige die leiding geeft aan 

het gehele team van zorgverleners en ondersteunende diensten. De hoofdverpleeg- 

kundige, de afdelingsarts, de psycholoog (en soms nog een andere therapeut), worden 

het dagelijks bestuur van de afdeling genoemd. 

 

 Naast de verschillende verpleegkundig managers beschikt men eveneens over een 

aantal Stafmedewerkers Competentiecentrum Verpleegkunde (5 personen). Daarnaast 

zijn er nog een aantal verpleegkundige middenkaders die vanuit ondersteunende 

diensten ondersteuning bieden aan het verpleegkundig departement: 

o Materiaalbeheer 

o Operationeel beleid 

o Personeelsdienst 

o Informatiesystemen 

o Kwaliteit psychiatrie 

o Rekrutering en selectie 

o Dienst opleiding en ontwikkeling. 
 

 Binnen het verpleegkundig beleid zijn er 3 grote pijlers: 

o People management en personeel 

o Klinisch management 

o Operationeel management. 
 

 De verpleegkundig directeur werkt volgens een ander beleidsplan dan dit van het UPC 

KULeuven. 

 

 Het verpleegkundig departement beschikt over een heel aantal overlegmomenten: 

o Directeur Verpleegkundig Departement – Verpleegkundig Managers 
 Operationele punten 
 Beleidsvoering 

o Individueel overleg Directeur Verpleegkundig Departement – Verpleegkundig 

Manager 

o Zone-overleg tussen de verschillende managers 
 Operationele en inhoudelijke afstemming 
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o Campusoverschrijdende clustervergaderingen met participatie van de 

hoofdverpleegkundigen en de verpleegkundig managers 

o Wekelijks Verpleegkundig Overleg 

 Verpleegkundig managers / Directeur Verpleging en de 

stafmedewerkers competentiecentrum 

o Team plus plus 
 People management (bv. competentieprofielen, mutatiebeleid, …) 

o Maandelijks overleg Hoofdverpleegkundigen Psychiatrie 
 Gezamenlijk Verpleegkundig Beleid 
 Specifieke noden 

o Individueel overleg nieuwe Hoofdverpleegkundige – Verpleegkundig Manager 
 Wekelijks coachinggesprek 
 Stappenplan informatie 

o Wekelijks operationeel overleg tussen de Hoofdverpleegkundigen 
 Terugkoppeling wacht-Hoofdverpleegkundige voorbije weekend 
 Snelle communicatie 

o Per kwartaal ontmoetingsnamiddag alle Hoofdverpleegkundigen 
 Beleidsinformatie 
 Opleiding 

 Bespreken van processen 

 In september is er de evaluatie van het voorbije jaar en planning van het 

nieuwe 

o Multidisciplinaire teamvergaderingen omtrent het beleid van de afdeling 

o Intervisiemomenten binnen eigen discipline en het volledige team 
o Dagelijks bestuur van de afdeling: hoofdverpleegkundige, arts-supervisor, 

psycholoog, andere therapeuten, ad hoc uitnodiging van de verpleegkundig 
manager, personeelsmanager en/of administratief manager 

o Regelmatig overleg tussen Verpleegkundig Managers – Personeelsmanager 
 Evaluaties functioneren 
 Contracten 

 Jobtime 

 Pro-actief werken / positief mutatiebeleid 

o Overleg tussen Verpleegkundig Managers – Diensthoofd Psychiatrie 
 Behouden van een overview 

o Om de 14-dagen is er een operationeel Verpleegkundig Overleg 
 Anticiperen op mogelijk personeelsproblematieken 

o … 
 

 Qua patiëntenzorg werkt men op de verschillende afdelingen met een organisatie van 

patiëntentoewijzing, waarbij de hoofdverpleegkundigen de patiënten toewijzen per 

verpleegkundige per shift. De verpleegkundige staat dan in voor de organisatie en de 

toediening van de nodige verpleegkundige zorg. Zij wordt hierbij bijgestaan door 

zorgkundigen en/of studenten verpleegkunde. De verpleegkundige blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor de aan haar toegewezen patiënten. 

 

In de dagdagelijkse praktijk werkt men meestal met een begeleidend verpleegkundige 

en een co-begeleider. Anderzijds kan de striktheid van dit systeem nog wisselen per 

afdeling. 
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Dagelijks zijn er 3 briefings (ochtend, avond en nacht) met een korte patiënten- 

bespreking. Daarnaast zijn er regelmatig miniteams (multidisciplinair : arts, 

verpleegkundige, psycholoog) rond de toegewezen patiënt, wekelijks zijn er de 

teamvergaderingen omtrent patiënten (patiëntenbespreking en casusbespreking). 

 

 Binnen het verpleegkundig departement werkt men momenteel nog binnen een 

beleidsplan 2006-2010. Dit beleidsplan werd opgesteld in overleg met het 

middenkader en de hoofdverpleegkundigen, daarnaast werd een enquête afgenomen 

bij de verschillende verpleegkundige equipes en heeft de verpleegkundig directeur 

heel wat gesprekken gevoerd met verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek 

medewerkers. 

 

In 2009 werden volgende projecten opgestart, uitgerold en/of gerealiseerd: 

o Afstemming zorgverlening versus beschikbare middelen 

o Protocolbeheer 

o Patiëntendossier / klinische paden 

o Logistieke ondersteuning op de verpleegeenheden 

o Opname- en ontslagbeleid 

o Kwaliteitsbeleid 

o Inschakeling van verpleegkundig specialisten 

o Uitbouw van verpleegkundige onderzoekslijnen 

o Verpleegkundig congres 

o Performantiemanagement 

o Functioneringsbegeleiding van hoofdverpleegkundigen 

o Begeleiding van nieuwe medewerkers 

o Carrièrepaden voor medewerkers 

o Stagebegeleiding van verpleegkundigen 

o Gedeelde aanstelling van lectoren 

o Specialisatie opleidingen 

o Verpleegkunde als magneetberoep. 

 

5.3.2 Sterk punt 

 
 Op reguliere basis is er mogelijkheid tot intervisie binnen zijn eigen afdelingsteam, 

deze intervisie kan eventueel zelfs onder begeleiding van een externe begeleider. 
 

5.3.3 Tekortkoming 

 

 Het ziekenhuis UPC Salve Mater beschikt niet over een eigen verpleegkundig 

directeur. De waarnemend verpleegkundig directeur heeft, naast UPC Salve Mater, 

ook nog het gehele verpleegkundige departement van UZLeuven onder haar hoede. 

Tijdens de terugkomdag werd door de verpleegkundig directeur aangehaald dat dit 

nog wel overschouwbaar zou zijn voor één persoon. 

 

5.3.4 Aanbeveling 
 

 Er bestaat een verpleegkundig jaarverslag 2009 maar dit is overkoepelend voor de 

erkenningsnummers 322 & 945. Binnen het jaarverslag is zeer weinig tot niets 
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opgenomen omtrent de specifieke erkenningsnummers. Alle cijfermateriaal en 

beleidslijnen gaan over de beide nummers. Advies om dit alsnog te voorzien. 

 

5.4 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 
 
5.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de kwaliteitscoördinator (psychiatrisch 
verpleegkundige) van het UPC Salve Mater en door het diensthoofd kwaliteits- 

management van het UZLeuven. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) is een omvangrijk document dat hoofdstukken bevat 

over Missie en Doelstellingen, Organisatorische structuur, het Kwaliteitssysteem en de 

Kwaliteitsthema’s. Het voldoet aan de formele vereisten van het kwaliteitsdecreet. 

Opdrachtsverklaring en verantwoordelijkheden 

 

 In het hoofdstuk over de Missie en Doelstellingen worden de uitgangspunten van de 

Universitaire Ziekenhuizen K.U. Leuven (U.Z.) geconcretiseerd naar het Universitair 

Psychiatrisch Centrum K.U. Leuven (UPC), waarbij gepreciseerd wordt dat sinds 

2006 daartoe behoren: 

o het Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater 

o de urgentiepsychiatrie en de dienst kinder-jeugdpsychiatrie  van de U.Z. 

o het Universitair Centrum  St. Jozef. 
 

Het blijft wel enigszins onduidelijk in welke mate het voorgestelde kwaliteitsbeleid 

ook reeds gemeenschappelijk is voor de drie vermelde campussen. 

 

 Het conceptuele kader van het UPC Salve Mater is het bio-psycho-sociaal model, met 

daarin een klemtoon op vermaatschappelijking van zorg en een gerichte analyse van 

de hulpvraag van de patiënt. Kwalitatieve zorg voor de dienst psychiatrie wordt 

omschreven als: 

o gespecialiseerde psychiatrische diagnostiek en behandeling voor diverse 

leeftijdsgroepen 

o aanvullende psychosociale opvang en begeleiding 

o het expliciet betrekken van familie en relevante derden. 

Deze doelstellingen vereisen dat de zorg wordt opgenomen door een multidisciplinair 

team, aan de hand van uitgewerkte zorgprogramma’s en met aandacht voor de 

arbeidstevredenheid van de medewerkers. 

 

Verder wordt de opdrachtverklaring ook nog vertaald naar de verschillende 

beroepsgroepen. Van de medische zorg wordt verwacht dat zij gebaseerd is op 

professionele richtlijnen en standaarden en dat zij effectief, veilig, gespecialiseerd en 

multidisciplinair, innovatief, opleidingsgericht, intercollegiaal getoetst en transmuraal 

is. 

 

Sinds 2008 wil het UPC Salve Mater werken als een zorgprogrammagestuurde 

organisatie, waarbij een zorgprogramma gedefinieerd wordt als een geheel van 

multidisciplinaire zorgprocessen gericht op een homogene doelgroep van patiënten 
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met als finaliteit kwaliteit van zorg. Er wordt op gewezen dat de ontwikkeling van 

zorgprogramma’s in de psychiatrie in UPC Salve Mater vertraging heeft opgelopen 

door de wens om deze af te stemmen op de uitvoeringsmodaliteiten van artikel 107 

van de ziekenhuiswet. 

 

 De uittekening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor kwaliteit op de 

diverse niveaus oogt, mede door de complexiteit van de organisatie en de 

verwevenheid met de UZ, eerder ingewikkeld. Er is een centraal niveau met het 

Directiecomité. Er is een dienstoverschrijdend of mesoniveau met daarin het 

competentiecentrum kwaliteit, dat onder voorzitterschap staat van de hoofdgeneesheer 

en de verpleegkundig directeur, en waarin ook specifieke werkgroepen functioneren. 

Er is tenslotte een decentraal niveau met de competentiecentra (of vakgroepen) en de 

activiteitencentra (of afdelingen). Daarnaast zijn er binnen het algemene organogram 

van UZ Leuven en van UPC Salve Mater nog een aantal geëigende beleids- en 

overlegorganen. 

 

 Het uittekenen van de zorgprogramma’s wordt op het centrale niveau gecoördineerd 

door de operationeel directeur zorgprogramma’s, maar de inhoudelijke invulling 

gebeurt door de artsen van de betrokken afdelingen, in samenwerking met een 

multidisciplinair samengesteld zorgprogrammacomité. 

 

Kwaliteitssysteem 

 
 In het KWHB wordt duidelijk geformuleerd waar in het kwaliteitsbeleid aandacht 

moet aan gegeven worden: 

o de kwaliteit van de infrastructurele voorzieningen 
o de kwaliteit van de organisatie en het operationele veld: procedures, 

patiëntenflows, overleg. 

o de kwaliteit van de medewerkers 
o de kwaliteit van het product patiëntenzorg: zorgprogramma’s, kwaliteit van de 

diagnostiek, therapie, resultaten en opvolging, protocolmanagement. 

 

Het is daarom enigszins merkwaardig te noemen dat het directiecomité UPC Salve 

Mater beslist heeft om het kwaliteitsbeleid af te stemmen op het FOD-contract 

patiëntveiligheid en kwaliteit, hetgeen de facto een beperking van de lijst met 

bovenvermelde aandachtspunten inhoudt. In de verdere uitwerking is er sprake van 

een nieuw en eenvoudiger organisatorisch kader waarbij op UPC Salve Mater-niveau 

een patiëntveiligheidscomité instaat voor de coördinatie en opvolging van alle 

activiteiten met betrekking tot patiëntveiligheid. Dit laatste wordt dan 

geoperationaliseerd in 5 thema’s die door werkgroepen worden uitgewerkt: 

 

1. Agressie 

2. Ziekenhuishygiëne 

3. Valproblematiek 

4. Medicatiebeleid 

5. Suïcide. 

 

Over de periode 2008-2012 wordt bij die uitwerking een scenario gevolgd dat voorziet 

in een cultuurmeting, het gebruiken van een ziekenhuisbreed meldsysteem voor de 

registratie van incidenten en het ontwikkelen van een multidimensionele 
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indicatorenset. De 5 vermelde deelaspecten zijn relevant in het kader van een 

psychiatrisch ziekenhuis (valpreventie en ziekenhuishygiëne wellicht niet op alle 

afdelingen even sterk) en zijn dan ook onderwerp van een specifieke bevraging met 

rapportering in andere delen van het auditrapport. Toch wordt hiermee geen voldoende 

antwoord gegeven op de vragen die horen bij het aandachtspunt: de kwaliteit van het 

product patiëntenzorg. 

 

 Er is in het KWHB niet veel aandacht besteed aan het hanteren van een bepaald 

ordeningsmodel zoals EFQM, of het gebruiken van evaluatie-instrumenten. De 

verantwoordelijken geven wel aan dat een PDCA-cyclus steeds aan de basis ligt van 

de aanpak van de verschillende projecten. 

 
Kwaliteitsthema’s 

 

 Er wordt een beknopte stand van zaken vermeld over de verplichte thema’s van het 

kwaliteitsdecreet van 1997. 

 

 Voor geneesmiddelendistributie wordt aangegeven dat er in 2009 een elektronisch 

medicatievoorschrift is uitgewerkt en geïmplementeerd op alle afdelingen. In het kader 

van patiëntveiligheid werd een werkgroep “medicatie” opgericht die sleutelmomenten 

zal ontwikkelen in het medicatieproces en die parameters zal opzetten voor het meten 

van de kwaliteit van het proces. Hierbij ontstaat de indruk dat het UPC Salve Mater 

rond dit thema in het verleden nog onvoldoende resultaten heeft bereikt. 

 

 Voor zorgcommunicatie wordt gemeld dat in 2009 alle patiëntendossiers volledig 

elektronisch zijn en standaard ingedeeld voor elk zorgprogramma. Het patiënten- 

dossier (KWS) is een format dat voor het geheel van UZ Leuven in gebruik is. In het 

Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef te Kortenberg wordt een meer psychiatrie- 

georiënteerd elektronisch dossier gebruikt. De verdere integratie in het kader van het 

zorgprogramma zal een oplossing moeten vinden voor dit probleem. Er wordt een 

meting vermeld voor het jaar 2009 van het aantal ontslagbrieven dat binnen een week 

na ontslag is verstuurd. Deze meting toont een fluctuerend resultaat over het jaar. Er 

wordt de bedenking aan verbonden dat er een onzeker verband is tussen de kwaliteit 

van de nazorg en de snelheid van de informatiedoorstroming. 

 
 Over de operationele performantie wordt enkel vermeld dat de bezettingscijfers 

maandelijks worden besproken op de diverse beleidsniveaus. 
 

 Onder de titel klinische performantie wordt een beschouwing gemaakt over de 

deelname aan het project Navigator van het CZV (KULeuven) en de daarbij ervaren 

beperkingen vanwege het geringe aantal psychiatrische ziekenhuizen dat hieraan heeft 

geparticipeerd. Daarnaast blijkt er een afstand te bestaan tussen de indicatoren die 

beschikbaar zijn (en die veelal te maken hebben met aspecten van patiëntveiligheid) 

en de wens om meer zicht te krijgen op kwaliteit van de geleverde “goede klinische 

zorg”. Er stellen zich blijkbaar ook vragen over de validiteit, de evidentie en de 

betrouwbaarheid van de metingen (zeker in benchmarkverband). De conclusie lijkt 

hier toch te zijn dat de deelname aan Navigator geen onverdeeld succes is geweest. 

 
 In het KWHB wordt geen specifieke beschouwing gemaakt over de betrouwbaarheid 

van de cijfergegevens. Uit de bespreking blijkt dat de verantwoordelijken de 
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betrouwbaarheid van de gegevens op het domein van de ziekenhuishygiëne hoog 

schatten, maar dat die op de andere onderdelen eerder wisselend is. Er zijn wel een 

aantal elementen die de betrouwbaarheid ondersteunen: 

o in alle diensten van de UZ is veel informatica ter beschikking en worden 

registraties steeds zo eenvoudig mogelijk elektronisch uitgevoerd; 

o er worden door de verantwoordelijken controles uitgevoerd op de registratie 

van gegevens; 

o er gebeurt veel terugkoppeling van resultaten, zeker als die afwijkend zijn 

tegenover een gangbare norm. 
 

 Verder in het KWHB worden een aantal aspecten van patiëntveiligheid nader 

uitgewerkt. Dit is in het bijzonder het geval voor valpreventie en ziekenhuishygiëne. 

Er wordt ook veel aandacht gegeven aan het onthaalprogramma voor nieuwe 

medewerkers. 

 

 Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de initiatieven die in 2009 op de 

verschillende afdelingen werden genomen en die verband houden met kwaliteits- 

beleid. Daaruit blijkt dat de projecten die handelen over het verbeteren van “goede 

psychiatrische en psychotherapeutische zorg” op dit niveau wel opgenomen worden. 

De rapportering in het KWHB is evenwel beknopt. 

 
 

5.4.2 Tekortkoming 

 

 Er dient in het centrale kwaliteitsbeleid een betere balans te worden gevonden tussen 
enerzijds aspecten van patiëntveiligheid en anderzijds aspecten van kwaliteit van 

zorg die specifiek zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

 

5.4.3 Aanbevelingen 

 

 Indien men in het kwaliteitsbeleid veelvuldig gebruik wenst te maken van 

registratiemateriaal en van indicatoren is het zeer aangewezen om ook te rapporteren 

over de inspanningen die men doet om de betrouwbaarheid van de gegevens te 

optimaliseren. 

 

 Het is aangewezen om bij de verdere uitwerking van het kwaliteitsbeleid ook 

aandacht te besteden aan de thema’s die door de expertenwerkgroep, op initiatief van 
het agentschap Zorg en Gezondheid, werden opgelijst. 
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6 Module Medewerkers 

 
6.1 Personeelsbeleid 

 
6.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 Er is een zeer grote verwevenheid tussen het HRM-beleid en het verpleegkundig 

beleid. 

 
 Het is de personeelsmanager die een ondersteuning biedt aan de verpleegkundig 

managers, voor zowel de verpleegkundigen als de niet-verpleegkundigen. 
 

 Voor het onthaal van nieuwe medewerkers is er een volledig programma uitgewerkt. 

Daarnaast is er een NST (Nursing Support Team) dat bestaat uit verschillende leden en 

wordt aangestuurd door een stafmedewerkster van het competentiecentrum 

verpleegkunde. De leden van het NST werken ook nog specifiek binnen één of 

meerdere afdelingen, ze werken hier nauw samen met de mentoren voor nieuwe 

medewerkers. 

 

 Eind 2009 had men op 72% van de afdelingen een opgeleide mentor. Deze opleiding 

wordt gegeven samen het departement verpleegkunde van de KHL en het Sint- 

Franciscusinstituut voor Verpleegkunde. De cursus handelt over de rol van de mentor, 

de methodiek van begeleiding, het geven van feedback en de evaluatie (dit zowel 

m.b.t. de nieuwe verpleegkundigen/vroedvrouwen als m.b.t. studenten verpleegkunde/ 

vroedkunde). 

 

 Ook heeft men een herintredeproject uitgewerkt voor verpleegkundigen die na een 

lange periode van inactiviteit terug willen instappen in het beroep. Hierbij heeft men 

een aantal (5) afdelingen geselecteerd waarbij men via een aantal criteria wou zien of 

het team van de afdeling in staat is om herintreders goed op te vangen en op te leiden. 

Deze criteria zijn: openheid van geest, mate waarin de dienst gestructureerd werkt, de 

leidinggevende capaciteit van de hoofdverpleegkundigen, het volmondige engagement 

van het hele team om met herintreders op weg te gaan. 

 

 De uitstroom van verpleegkundigen binnen UZLeuven toont maar 4 verpleegkundigen 

die uit dienst gingen door opzeg van de werkgever; daarnaast 100 verpleegkundigen 
die op eigen initiatief het ziekenhuis hebben verlaten. 

 

 Binnen UZLeuven werkt men met 175 algemene vrijwilligers, deze worden 

ingeschakeld in verschillende opdrachten (geriatrie, pediatrie, bibliotheek, 

administratie, rondleiding kleuters, historisch archief, …), daarnaast heeft men nog 

een kleine 30 pastorale vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken onder een 

vrijwilligerscontract, na een screening en selectieprocedure. Zij vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur van het verpleegkundig departement. 

 

 Binnen het ziekenhuis UZLeuven werkt men ziekenhuisbreed met verpleegkundige 

specialisten (katheterzorg, onco-hemato, geriatrie, wondzorg, palliatief support team, 

pijn, therapietrouw bij kinderen) en pathologiespecifiek gespecialiseerde 
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verpleegkundigen (oncologische borstzorg, pulmonale hypertenise, longtransplantatie, 

reumatologie, harttransplantatie, hartfalen, nierfalen, congenitale cardio, VKF, 

COPD). 

Voor deze personeelsgroep bestaat het bijscholingprogramma 2010 uit volgende 

items: 

o Statistiek 

o Clinical Outcome Management 

o How to write an article 

o Ethische besluitvorming. 

 

 Binnen de verschillende clusters (ouderen, volwassenen en kinderen) heeft men 

specifieke competentieprofielen uitgewerkt. 
 

 Vanuit het UPC Salve Mater is er een zeer intense samenwerking aangaande de 

opleiding van (psychiatrische) verpleegkundigen: 

o samenwerking met KHLeuven (optie psychiatrie) 

o samenwerking met Sint-Fransiscusinstituut 
o actieve participatie in de opleiding bachelor-na-bachelor Geestelijke 

Gezondheidszorg. 

 

 Qua rekrutering van verpleegkundigen vindt men het belangrijk om een actieve rol te 

spelen in het begeleiden van stagiaires en jobstudenten, doet men jaarlijks een 

jobbeurs, heeft men een opleidingstraject voor ‘high potentials’, … 

 

 Binnen het verpleegkundig departement is er een systematische opvolging en evaluatie 

van het functioneren van de medewerkers en dit op basis van de functiebeschrijvingen 

en competentieprofielen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

medewerker, de hoofdverpleegkundige en het Nurse Support Team. 

 

 Naast de centrale inscholingsdagen binnen UZLeuven heeft men een specifiek 

inscholingsprogramma psychiatrie uitgewerkt, waarbij nieuwe verpleegkundigen 

specifieke training krijgen en kennismaken met andere eenheden van de psychiatrie. 

Specifieke thema’s in dit inscholingsprogramma: 

o Deontologie en ethiek binnen psychiatrische zorgverlening 

o Verpleegkundige aandachtspunten bij suïcidaliteit 

o Verpleegkundige aandachtspunten bij automutilatie en acting-outgedrag 

o Intervisie: werkvorm om te leren van elkaar 

o Situering spoedpsychiatrie & ouderenpsychiatrie 

o Zorg voor de oudere met dementie 

o Kwaliteitsprojecten. 

 

6.1.2 Sterke punten 

 

 In 2008 heeft men een award gewonnen van de Kamer van Koophandel voor het 

project Team+. Binnen dit project wil men nadenken over een leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, kijken waar en wanneer mogelijke problemen ontstaan. Onder deze 

noemer geeft men ook opleiding op een verschillend tempo, rekening houden met 

privé-leven, studeren op rijpere leeftijd, … 
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 Gezien het belang van de retentie van medewerkers, wil men hier zeer duidelijk werk 

van maken. Een aantal belangrijk items die hier meespelen: 

o maximale ondersteuning van de medewerker 

o uitgebreide mogelijkheid tot bijkomende opleiding 

o goede uitbouw van de zorg voor zorgenden 

o werken binnen een setting waar men aan topzorg wil doen 

o … 
 

In dit kader heeft men ook een ‘SMARTKIT voor verpleegkundigen’ ontwikkeld. Dit 

werk is ontstaan in de praktijk maar nadien opgenomen door het hoger onderwijs en is 

een praktisch boekje dat in verstaanbare taal de belangrijkste te verwerven 

competenties van de nieuwe verpleegkundige bundelt. 

 

Men kiest ook zeer bewust voor de uitwisselingsmogelijkheden binnen de 

verschillende zorgprogramma’s. 

 
 

6.1.3 Tekortkoming 

 

 Ook binnen de uitbouw van de verpleegkundige onderzoekslijnen is binnen de 

publicaties van verpleegkundigen (in 2009) geen enkel artikel terug te vinden 

aangaande psychiatrie. 
 

In de discussie tijdens de terugkomdag voerde het ziekenhuis aan dat het inspanningen 

doet op dit manco aan te pakken door de uitbouw van een competentiecentrum voor 

verpleegkundigen, en in de samenwerking met het Centrum voor Ziekenhuis- en 

verplegingswetenschappen. 

Dit doet evenwel de vaststelling die gedaan werd niet te niet, maar biedt wel enig 

perspectief naar de toekomst, zeker wanneer er samenwerking gezocht wordt met de 

hogescholen die nu ook de opdracht hebben om wetenschappelijk onderzoek te doen 

en waar de Katholieke Universiteit Leuven Associatieverbanden mee aangegaan is. 

 

Voor de zone psychiatrie zou het goed zijn moest men hier ook verpleegkundige 

specialisten en of verpleegkundig experten kunnen aantrekken. 

 
 

6.1.4 Aanbevelingen 

 

 Advies om te bekijken of er, binnen de zone psychiatrie, ook geen afdeling kan 

geselecteerd worden om herintreders op te vangen. Dit zou de doorstroom richting de 
zone psychiatrie mogelijks kunnen bevorderen. 

 

 De psychiatrische afdelingen kunnen weinig beroep doen op toewijzing van de interne 

mobiele equipe. Het zou zinvol kunnen zijn om een beperkt aantal mensen specifiek 

aan te werven of op te leiden binnen deze zone zodat men ook hier beroep kan doen op 

de mobiele equipe. 
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 Aanbeveling om te blijven ijveren voor het honoreren van de functie van 

expertverpleegkundige. 

 

6.2 Personeelsbezetting 
 
6.2.1 Algemene vaststellingen 

 
 In de documenten ter voorbereiding van de audit werd volgende personeelsbestaffing 

opgegeven: 
 

o Eenheid 672 : 29 A-bedden 
 Hoofdverpleegkundige 1,00 VTE 
 Psychiatrisch Verpleegkundige A1 0,70 VTE 

 Psychiatrisch Verpleegkundige A2 1,00 VTE 

 Verpleegkundige A1 3,53 VTE 

 Verpleegkundige A2 1,18 VTE 

 Zorgkundige 10,33 VTE 

 Maatschappelijk assistent 0,50 VTE 

 Licentiaat Psychologie 0,75 VTE 

 Ergotherapeut 1,00 VTE 

 Kinesitherapeut 1,45 VTE 

 

o Eenheid 673 : 29 Sp-bedden 
 Hoofdverpleegkundige 0,95 VTE 
 Verpleegkundigen A1 6,73 VTE 

 Verpleegkundigen A2 3,58 VTE 

 Zorgkundigen 7,43 VTE 

 Maatschappelijk assistente 0,50 VTE 

 Lic. psychologie 0,75 VTE 

 Ergotherapeute 0,90 VTE 

 Kinesist 1,50 VTE 

 

o Eenheid 791 : 30 A-bedden 
 Hoofdverpleegkundige 1,00 VTE 
 Psychiatrisch verpleegkundige A1 4,90 VTE 

 Psychiatrisch verpleegkundige A2 3,50 VTE 

 Verpleegkundige A1 2,50 VTE 

 Verpleegkundige A2 0,85 VTE 

 Kinderverpleegkundige A1 1,00 VTE 

 Zorgkundigen 3,84 VTE 

 Maatschappelijk werker 1,00 VTE 

 Lic. psychologie 1,23 VTE 

 Ergotherapeuten 2,25 VTE 

 

o Eenheid 781 : 12 a-stoelen 
 Psychiatrisch verpleegkundige A2 1,00 VTE 
 Verpleegkundige A1 0,60 VTE 

 Lic. psychologie 0,53 VTE 
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o Eenheid 802 : 30 A-bedden 
 Hoofdverpleegkundige 1,00 VTE 
 Psychiatrisch Verpleegkundigen A1 9,20 VTE 

 Verpleegkundigen A1 5,75 VTE 

 Zorgkundigen 3,37 VTE 

 Maatschappelijk assistent 0,40 VTE 

 Klinisch psychologen 2,70 VTE 

 Client centered therapeut 

 Cognitieve gedragstherapeute 

 Systeemtherapeuten 

 Kinesist 0,38 VTE 
 Ergotherapeuten 1,10 VTE 

 Logistiek medewerker 0,60 VTE 

 

o Eenheid 782 : 22 a-stoelen 
 Psychiatrisch Verpleegkundige A1 1,50 VTE 
 Maatschappelijk Assistent 0,40 VTE 

 Licentiaat Psychologie 0,70 VTE 

 Psychologisch Assistente 0,20 VTE 

 Psychomotorische Therapeut 1,80 VTE 

 

o Volgende functies zijn ook toegewezen aan UPC Salve Mater: 
 Middenkader 2,00 VTE 
 Directie Nursing (geen jobtime opgegeven) 

 Onthaal (her)intreders 0,87 VTE 

 Mobiele Equipe 11,67 VTE 

 Ziekenhuishygiëne 0,40 VTE 

 

 Vermits personeel niet strikt per erkenningsnummer wordt toegewezen, is het niet 

eenvoudig om een exact zicht te hebben op alle details van de personeelsbestaffing. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

 
7.1 Ombudsfunctie 

 
7.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over zowel een interne als een externe ombudsfunctie. De 

interne functie is een functie die overkoepelend werkt voor UPC Salve Mater en voor 
UZLeuven. 

 

 De externe ombudsfunctie wordt ingevuld door een personeelslid van het overleg- 

platform Vlaams-Brabant. Deze persoon heeft recentelijk ontslag genomen uit deze 

functie. Vanuit het overlegplatform is er tijdelijk een vervanger (de heer Patrick 

Vandeplas) aangeduid tot men opnieuw een invulling voorziet voor deze functie 

(vacature is lopende). 

 

 De externe ombudsdienst is als volgt te bereiken: 

 

o telefonisch: XXXX of  016/270310 
o schriftelijk: Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant, Groeneweg 151/7, 3001 

Heverlee 

o e-mail: vlabo@ombudsfunctieggz.be 

o voor de Campus Lubbeek is er een postbus voorzien. 
 

 De interne ombudsdienst bestaat uit meerdere personen: 

o 2 ombudspersonen (0,7 & 1 VTE): Mevr. XXXX & Mevr. XXXX 

o administratieve ondersteuning (0,55 VTE): uitbreiding in de nabije toekomst. 
 

 De interne ombudsdienst is op volgende wijze bereikbaar: 

o alle werkdagen van 8u30 tot 16u30 zonder afspraak in het bureel 

o telefonisch: XXXX 

o schriftelijk via brief: Herestraat 49, 3000 Leuven 

o via e-mail: ombudsdienst@uzleuven.be 

o feedbackformulier op de website : www.uzl.be/nl.ombudsdienst/ombudsdienst 
o Buiten de werkuren en tijdens weekend- en feestdagen is er de mogelijkheid 

tot een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 

 
 Naast de interne en externe ombudsdienst beschikt UZLeuven eveneens over een 

Klachtencommissie. Deze is als volgt samengesteld: 

o Algemeen secretaris 

o Hoofdgeneesheer 

o 3 geneesheren 

o Diensthoofd medische administratie 

o Jurist bevoegd voor dossiers inzake medische aansprakelijkheid 

o Kwaliteitscoördinator 

o Directeur verpleging 

o Verpleegkundig manager 

o 2 interne ombudspersonen. 

mailto:vlabo@ombudsfunctieggz.be
mailto:ombudsdienst@uzleuven.be
http://www.uzl.be/nl.ombudsdienst/ombudsdienst
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Op deze commissie is geen plaats voor individuele klachten, maar wel voor tendensen 

of groepen van knelpunten of klachten. Daarnaast kunnen hier ook de moeilijkheden 

die de (interne) ombudspersonen ondervinden besproken worden. 

 

 Tijdens de weekdagen is er een beurtrol tussen de 2 interne ombudspersonen over de 

bemanning van het bureel (vlakbij het centrale onthaal). 

 
 Voor het UPC Salve Mater heeft men een eigen huishoudelijk reglement 

‘klachtenbeleid en – behandeling UPC Salve Mater’. 

 
 Minimaal 1x per jaar spreekt de ombudsdienst op het seminarie van de cluster 

psychiatrie. 
 

 In 2009 werden er voor UZLeuven bij de interne ombudsdienst 1528 meldingen 

geregistreerd, hiervan waren er 1159 effectieve klachten; in 2008 was dit 

respectievelijk 1525 en 1171. 

 

Voor UPC Salve Mater gaat het over 8 dossiers bij de externe ombudsfunctie en 14 

dossiers bij de interne ombudsfunctie. 

 
 

7.1.2 Sterke punten 

 
 Men beschikt over duidelijke en overzichtelijke flowcharts voor zowel de afhandeling 

door de interne als de externe ombudspersoon. 
 

 Naast de federale folder omtrent de rechten van de patiënt heeft UZLeuven een eigen 
flyer gemaakt omtrent deze rechten. Deze wordt eveneens gebruikt binnen de diensten 

van UPC Salve Mater. 

 
 

7.1.3 Tekortkomingen 

 
 In de algemene opnamebrochure ‘informatie bij ziekenhuisopname voor patiënten en 

familie’ zijn de contactgegevens van de externe ombudspersoon niet gecommuniceerd. 

 

 In sommige afdelingsbrochures (bv. Eenheid 782-802) zijn de contactgegevens voor 

de klachtendienst gekoppeld aan de Algemene Directie. In het kader van de 

onpartijdigheid en de neutraliteit van de ombudspersoon maakt men best geen 

koppeling met de directie. 

 
 

7.1.4 Aanbevelingen 

 

 Advies om in de verschillende informatiebrochures aan te geven dat de ombudsdienst 

(extern en intern) ook rechtreeks kan gecontacteerd worden zonder dat men eerst een 

getrapt systeem moet doorlopen (zorgverstrekker, hoofdverpleegkundige, …., 

ombudsdienst). 
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 Aanbeveling om te onderzoeken of het niet zinvol kan zijn om ook de externe 

ombudspersoon te laten participeren in de klachtencommissie. De inbreng van de 

externe ombudspersoon in de klachtencommissie is momenteel beperkt tot 1x / jaar 

het voorstellen van het jaarverslag. 
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8 Module Processen 

 
8.1 Organisatie van Zorg 

 
8.1.1 Algemene vaststellingen 

Onthaal, intake en indicatiestelling 

 Het ziekenhuis is fysiek en organisatorisch gemakkelijk toegankelijk, zowel op de 

campus St. Pieter te Leuven als op de campus St. André te Lubbeek. Buiten de 

kantooruren kan de patiënt altijd terecht op de spoedpsychiatrie van het UZ Leuven, 

campus Gasthuisberg. 

 

 Verwijzende instanties kunnen info over psychiatrie terugvinden op de website van het 

UZLeuven (www.uzleuven.be). Een specifieke website voor het UPC Salve Mater is 
nog in opbouw. 

Er is een algemene informatiebrochure van het UZLeuven en een informatiebrochure 

voor o.a. de behandelingsafdeling Angst & Depressie (E782), het Crisisinterventie- 

centrum (E802) en voor de cluster ouderenpsychiatrie- dementie (E 672 en E673). Op 

het moment van de opname worden de brochures aan de patiënt/familie overhandigd 

en toegelicht door de begeleidende verpleegkundige. 

 

 Een aanvraag tot consult en/of tot opname kan voor de doelgroepen voor het UPC: 

o door een rechtstreekse aanmelding of telefonische aanvraag via 

spoedpsychiatrie (meestal huisartsen, externe psychiaters, interne niet- 

psychiaters, andere externe verwijzers) 

o door een aanvraag tot consult bij de verantwoordelijke artsen van de 

onderscheiden zorgprogramma’s 

o via liaisonpsychiatrie. 
 

 Na een consult op spoedpsychiatrie maakt de assistent-psychiater een inschatting van 
het probleem en overlegt met de supervisor. Indien een opname gewenst is zijn er 3 

mogelijkheden. 

o Het doorverwijzen naar een crisiseenheid: 
 de EPSI-unit in het UZLeuven 
 het Crisisinterventiecentrum (CIC)  in de campus Sint-Pieter. 

Bij somatische zorgen of andere belangrijke aandachtspunten (o.a. 

isolatie, separatie,…) is er vooraf overleg met de opnamecoördinator 

van de afdeling. Een opname gebeurt altijd na akkoord van de 

supervisor. 

 

o Het doorverwijzen naar: 
 een therapeutische afdeling volwassen- of ouderenpsychiatrie, beiden 

op de campus St. Pieter. 

Bij een aanmelding via spoed zullen onmiddellijk alle somatische 

onderzoeken starten. De beslissing tot opname is afhankelijk van: 

- de resultaten van de onderzoeken 

- het “doelstellingsgesprek” met de supervisor en/of 

psycholoog. 

http://www.uzleuven.be/
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Een opname op een therapeutische afdeling kan ook na consult bij de 

verantwoordelijke arts van het zorgprogramma, via liaison of vanuit een 

rusthuis of RVT. 

 

 een doorverwijzing naar de campus te Lubbeek voor patiënten met het 

dementiesyndroom. 

 

o Een plaatsing op de wachtlijst: bij een niet-dringende of geplande opname 

wordt contact opgenomen met de superviserende arts of de hoofd- 

verpleegkundige van een afdeling. Indien geen bed vrij is, wordt de patiënt op 

de wachtlijst geplaatst. 
 

 Men streeft ernaar om de opnamewachttijd zo beperkt mogelijk te houden. 
o Op EPSI wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Indien geen plaats vrij is, kan 

de patiënt opgevolgd worden in dagbehandeling die een dragende structuur 
biedt tot de opname. Anderzijds kan een dagbehandeling ook de patiënt 
motiveren tot een opname of een opname voorkomen door de ondersteuning 
tijdens de crisisperiode zelf. 

o Het CIC heeft zelden een wachtlijst. 

o A&D werkt met een wachtlijst voor stoelen maar niet voor bedden. 
o Op de afdelingen volwassenen- en ouderenpsychiatrie en de afdelingen voor 

patiënten met het dementiesyndroom (campus Lubbeek) wordt de wachtlijst 
beheerd door de hoofdverpleegkundige. Patiënten die op de wachtlijst komen, 
krijgen tot de opname de nodige ondersteuning en begeleiding: 

 via hun verwijzer die het aanspreekpunt blijft 

 door een poliklinische opvolging in het ziekenhuis. 

Bij een te lange opnamewachttijd kan na overleg een doorverwijzing gebeuren 

naar een ander ziekenhuis (bv. Kortenberg). 

 

 Met uitzondering van de EPSI en CIC waar de patiënten dagelijks geëvalueerd 

worden, start er bij opname op een afdeling een oriëntatiefase. Binnen de eerste week 

van opname hebben alle betrokken disciplines op afdelingsniveau een gesprek met de 

patiënt en zijn familie. De maatschappelijk werker gaat zich vooral richten op de 

thuissituatie, de psycholoog neemt de socio-heteroanamnese af, de ergotherapeut toetst 

naar de therapeutische noden, de toewijsverpleegkundige verzamelt medisch- 

verpleegkundige gegevens. 

De patiënt en/of familie heeft een eerste gesprek met een assistent-psychiater de dag 

van de opname, en binnen de week van opname volgt een opnamegesprek met de 

supervisor en assistent. 

Tijdens de gesprekken wordt gebruik gemaakt van de standaard documenten die 

beschikbaar zijn in KWS. Alle gegevens worden gebundeld in het EPD (elektronisch 

patiëntendossier). 

 

 Eén week na opname is er op afdelingsniveau een oriëntatievergadering met een 

voorstelling van de patiënt. Tijdens dit overlegmoment worden de begeleidings-/ 

behandeldoelstellingen bepaald waarbij elke discipline zijn specifieke opdracht krijgt. 

Een neerslag van deze vergadering wordt opgenomen in het individueel patiënten- 

dossier. 
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 Gedurende de opname-/behandelperiode zal de patiënt op regelmatige basis aan bod 

komen tijdens de patiëntenbesprekingen om het behandelplan te evalueren en bij te 

sturen. De frequentie en de wijze waarop dit gebeurt kan verschillen van afdeling. 

Omdat niet altijd de sleutelfiguren aanwezig zijn op het moment van een MDO, zal dit 

overlegmoment soms vervangen worden door een miniteam-overleg. De supervisor, 

een therapeut, de psycholoog en de toewijsverpleegkundige maakt deel uit van het 

miniteam. Vooraf informeren zij zich bij hun collega’s over het verloop van de 

behandeling. Patiënt en/of familie worden betrokken bij de onderscheiden 

behandelfases. 

 

 Het UPC Salve Mater kan beroep doen op de coördinator interculturele bemiddeling 

van het UZLeuven. Voor de meest relevante patiëntengroepen beschikt het UPC Salve 

Mater over brochures in het Arabisch, Turks en Marokkaans. Er kan beroep worden 

gedaan op een tolkendienst. 

 
 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 

 De maatschappelijk werkers van het UPC Salve Mater worden aangestuurd door de 

vakgroep van het UZLeuven. Jaarlijks nemen zij deel aan een teamdag, 3 tot 4 maal 

per jaar is er groepsoverleg. Om efficiënt te kunnen werken, wordt geopteerd voor 

deelgroepwerking. Ouderenzorg is een van deze deelgroepen. 

 
 De maatschappelijk werker, toegewezen aan elke doelgroep/afdeling, heeft als 

opdracht een brug te zijn tussen het ziekenhuis en thuis. 

o Tijdens de opname kan de patiënt op hem/haar beroep doen voor: 
 hulp bij sociale administratieve regelingen 
 begeleiding van financiële problemen 

 hulp bij allerlei praktische problemen. 

o Op het einde van  het verblijf staat hij/zij in voor: 

 het regelen van het ontslag: zorgen voor een aangepast netwerk 

voor de patiënt (verdere verzorging en hulp) 

 het samen met de patiënt zoeken naar een nieuwe thuissituatie 

 het informeren over de mogelijke stappen 

 …. 

 

Als volwaardig lid van het multidisciplinair team sluit de maatschappelijk werker 

aan bij de overlegmomenten m.b.t. de patiënt. 

 

 Bij ondervinding weet men binnen het UPC Salve Mater dat het werken met één 

aanspreekpunt binnen de familie niet altijd mogelijk is. Er wordt rekening gehouden 

met de familiale situatie. Het gebeurt dat er initiatief wordt genomen om met elk lid 

van de familie een gesprek te hebben in het belang van de patiënt. 

Vanuit de visie dat de familie een belangrijke partner is in de zorg, vindt een familie- 

gesprek plaats kort na de opname en volgt er altijd een familiegesprek met diagnose en 

advies. Indien de patiënt niet wenst dat de familie betrokken wordt, zal er toch worden 

nagegaan welke stappen er kunnen ondernomen worden om de familierelatie te 

herstellen. 
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 Vanaf het moment van opname en gedurende de opnameperiode zal naar herstel toe 

gewerkt worden door alle betrokken disciplines. Patiënten worden getoetst of zij in 

aanmerking komen voor ontslagmanagement. 

o Naast de individuele gesprekken met o.a. arts, psycholoog, maatschappelijk 

werker is er een weekschema met activiteiten en vaardigheidstrainingen, 

aangepast aan de doelgroep van de afdeling. 

o Er zijn psycho-educatie momenten voor familie en de individuele patiënt. 

De topic bepaalt de discipline, dit kan ook de arts zijn (o.a. voor 

medicatie). Initiatieven zijn o.a.: 

 Het organiseren van familieavonden (vooral voor dementerenden) 
 Praatcafé dementie 
 “Hier en nu” voor ambulante psychiatrie 

 Rouwgroep 

 Valpreventie 

 Ziektebeelden 

 … 

o Per doelgroep zijn er aanvullende en ondersteunende behandelmethoden 

(o.a. aromatherapie, relaxatie, …). 

o Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij een therapeutische werkgroep 

rond “depressie bij ouderen”. 

 

 Het ziekenhuis overweegt om een werkgroep “zorg voor familie en belangrijke 

derden” op te starten.  Er wordt ook gewerkt rond het genogram. 

 

 De sociale dienst beschikt over een gamma aan infobrochures, en websites. 

De therapeuten van het UPC Salve Mater ontwikkelden zelf een brochure “Terug naar 

huis … En wat nu?” met handige tips en weetjes. 

 

 Om de twee weken komen de therapeuten samen om te overleggen welke initiatieven 

kunnen genomen worden om een positievere beeldvorming rond de psychiatrische 

patiënt op te zetten. Eén van de initiatieven was een bezoek van kleuters op de 

afdeling gerontologie. 

 
 

Ontslag 

 

 In het vooruitzicht van een ontslag wordt vooral gewerkt rond hervalpreventie. Van bij 

de opname wordt op basis van de multidisciplinaire gegevens het risico op herval 

ingeschat. Elk teamlid wordt geacht aandacht te hebben voor een goede voorbereiding 

van de patiënt en zijn familie naar het ontslag hetzij naar huis of naar een nieuwe thuis 

van de patiënt. 

In voorbereiding op het ontslag zal de patiënt ook de mogelijkheid hebben om buiten 

het ziekenhuis te verblijven. 

 

 Om de continuïteit van zorg te verzekeren na het ontslag wordt een zorgoverleg 

gepland in voorbereiding op het ontslag. Externe organisaties die de patiënt verder 

zullen opvolgen en ondersteunen worden op het overleg uitgenodigd evenals de 

patiënt en zijn familie. 
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Indien een ontslag naar een residentiële zorgvoorziening in het vooruitzicht wordt 

gesteld: 

 worden alle voorbereidingen opgenomen samen met de familie en de 

patiënt 

 wordt een multidisciplinair dossier voorbereid. 

 

In opvolging van het ontslag is er na 2 weken nogmaals contact. 

Er blijft ook de mogelijkheid dat de patiënt terug kan opgenomen worden in het 

ziekenhuis indien de opname niet slaagt. 

 

 Op het moment van het ontslag wordt een eerste ontslagbrief meegegeven voor de 

verwijzer. Het streefdoel is om binnen de week een definitieve ontslagbrief over te 
maken. 

 
 

8.1.2 Sterke punten 

 

 Vanuit de deelgroepwerking ouderenzorg organiseerde de sociale dienst in 

Gasthuisberg een thuiszorgbeurs, met inhoudelijk programma, op provinciaal niveau. 

 

 Tweemaal per jaar is er overleg met de woonzorgcentra voor de regio groot Leuven, 

ook op beleidsniveau. Dit overleg wordt niet alleen georganiseerd om de wederzijdse 

werking beter te leren kennen, maar beoogt vooral een betere doorstroming van de 

patiënt naar de residentiële zorg. Het activiteitenverslag ontslagmanagement verwijst 

naar de positieve ervaringen m.b.t. de samenwerking, maar geeft ook aan dat de 

psychische indicatoren momenteel niet in aanmerking worden genomen in de 

residentiële zorg. 

 
 

8.1.3 Tekortkomingen 

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

Een aantal aspecten dienen nog verduidelijkt te worden: 

o toegankelijkheid (bekendmaking intakeprocedure zowel naar patiënten als 

verwijzers, vast aanspreekpunt, hoe contact gehouden wordt en wachttijden 

overbrugd worden) 

o communicatie (met verwijzers, afdeling en familie) 

o capaciteitsplanning (beheer vrije bedden) 

o … 
Tijdens de terugkomdag werd geargumenteerd dat dit deel uitmaakt van het 

zorgprogrammaproject. 

Dit klopt gedeeltelijk, zorgprogramma gaat naar het inhoudelijke. De gestelde 

opmerking gaat meer naar de service en dit is nog niet aan bod gekomen in de 

zorgprogramma-teksten. 
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8.1.4 Aanbevelingen 

 

 Het opnamebeleid binnen UPC Salve Mater wordt niet centraal aangestuurd. Hierbij is 

het belangrijk dat de documenten die betrekking hebben op het opnamebeleid van de 

onderscheiden afdelingen duidelijk zijn. Het verdient aanbeveling deze documenten 

verder uit te werken en hierbij rekening te houden met nog ontbrekende elementen 

m.b.t. de cliëntenstroom. 

Een algemene opnameprocedure met het traject van zorgvraag tot zorgeffectuering 

kan eventueel de vertrekbasis zijn voor een afdelingsgebonden intakeprocedure. De 

functie opnamecoördinator kan hierbij dan ook duidelijker geplaatst worden. 

 

 Door de veelheid aan documenten en procedures vergt het heel wat inzicht van de 

medewerkers om hierin hun weg te vinden. Een aantal van de documenten/procedures 

zijn ook niet afgestemd op de zorgverlening in het UPC. Advies om te onderzoeken: 

o of er een vereenvoudiging mogelijk is 

o of de onderscheiden documenten beter op elkaar kunnen afgestemd worden 

o of het bundelen van afdelingsgebonden brochures beter werkbaar is 
o of een afzonderlijke database voor het UPC Salve Mater een meerwaarde kan 

zijn. 

 

 Het mag niet als een evidentie worden beschouwd dat de mondelinge informatie die 

gegeven wordt aan de patiënt en/of de familie tijdens een opname onthouden en 

begrepen wordt. Het uitwerken van educatiepakketten rond een aantal thema’s (bv. 

pathologie, medicatie, middelenmisbruik, …) wordt sterk aanbevolen. 

 

 Er is op intranet een databank met info voor patiënten. Heel wat van deze informatie 

kan ook nuttig zijn wanneer de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Het strekt tot 

aanbeveling te overwegen om deze informatie ook beschikbaar te stellen buiten 

intranet. 

 

 Tijdens het ontslagoverleg worden een aantal aandachtspunten meegegeven voor de 

zorgverleners van de patiënt. Misschien kan het meegeven van een crisiskaart aan de 

patiënt een bijkomend hulpmiddel zijn. Op deze crisiskaart worden o.a. coördinaten 

opgenomen van zorgverleners (o.a. telefoon – naam huisarts, …) en knipperlichten 

(aangegeven door de patiënt zelf) die wijzen in de richting van een crisis. 

 
 Het zou goed zijn om concepten over psychosociale rehabilitatie en herstelgerichte 

zorg te integreren in de werking van de sociale dienst. 
 

 Het sociale werk wordt herleid tot ontslagmanagement en hervalpreventie, dit terwijl 

herstelgerichte zorg zich ook richt op re-integratie in al zijn facetten (bv. arbeid, vrije 

tijd, wonen, opleiding, …). Het strekt tot aanbeveling om ook in de 

functieomschrijvingen van de medewerkers van de sociale dienst aandacht te hebben 

voor deze specifieke taken en de bijzondere accenten per doelgroep/afdeling. 



Auditverslag UPC Salve Mater / Leuven (erkenningsnummer 945) 58  

8.2 Intern Rampenplan 
 
8.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het rampenplan werd enkel op papier nagekeken. Dit op basis van de 2 volgende 

mappen : 

o Alarmeren van de ziekenhuisdiensten / Rampenplan UZ Leuven (versie 

01/04/2010) 

o Actiekaarten Rampenplan / Rampenplan UZ Leuven (versie 01/04/2010). 
 

 Binnen het rampenplan heeft men 4 grote plannen voorzien : 

o Evacuatieplan: regelt het ontruimen van de dienst bij onmiddellijk gevaar 

omwille van de eigen veiligheid; 
o Relocatieplan: regelt het ontruimen van de dienst zonder onmiddellijk gevaar, 

om de continuïteit van de dienstverlening elders te verzekeren; 

o Receptieplan: regelt het opvangen, met de essentiële zorg, van een extra 

inkomende patiëntenstroom; 

o Isolatieplan: regelt het afschermen van de dienst zodat deze autonoom kan 

verder functioneren. 

 
 

8.2.2 Sterk punt 

 
 Binnen de actiekaarten is rekening gehouden met de aandacht voor de gefixeerde 

patiënten enerzijds en de psychiatrische patiënt anderzijds. 

 
 

8.2.3 Tekortkomingen 

 

 Voor een aantal cruciale diensten (bewaking, telefonie, onthaal, 

persverantwoordelijke, administratief incident manager, wachtdienst verpleging, 

dienst sociaal werk, permanentietechnicus, pastorale dienst, …) zijn de actiekaarten 

nog niet klaar maar in uitvoering. 

 

 Op verschillende plaatsen staan planten voor de brandblusinstallaties. Om in geval van 
nood adequaat te kunnen optreden, dienen deze installaties vrij en gemakkelijk 

toegankelijk te zijn. 

 
 

8.2.4 Aanbevelingen 

 

 Aanbeveling om, wanneer op de actiekaarten onder bepaalde opdrachten vermeld staat 

te bellen naar bv. de coördinatie- en commandocel of de incident manager, dan ook 
het telefoonnummer te vermelden. 

 

 Advies om voor de opstelling van de coördinatie- en commandocel ook een 

reservelocatie te voorzien ingeval het administratief gebouw betrokken is in het 

incident. 
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8.3 Apotheek & Medicatiedistributie 
 
8.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek voor het UPC Salve Mater zit ingebed binnen de grote apotheek van het 

UZLeuven. Hierdoor kan men terugvallen op een universitaire structuur met 

hoogwaardige geneesmiddelendistributie, bereidingsfaciliteiten, elektronisch 

medicatievoorschrift (EMV) en de dienst tarificatie en facturatie. 

 

 De hoofdapotheker maakt geen deel uit van het directiecomité, er is maandelijks een 

teamoverleg apotheek (diensthoofd apotheek en het adjunct-diensthoofd) met de 
gedelegeerd bestuurder UZLeuven. 

 

 Binnen de personeelsequipe van de apotheek is er één apothekeres (0,5 VTE) 

toegewezen aan UPC Salve Mater. Deze apothekeres komt iedere week op de 

verschillende afdelingen: op deze manier kan men kort op de bal spelen bij eventuele 

problemen, maar is zij ook laagdrempelig bereikbaar voor informatie. Daarnaast is zij 

steeds telefonisch bereikbaar. 

 

 Medicatie is terug te vinden op verschillende niveaus: apotheek Gasthuisberg, depots 

op de verschillende campi, spoedkasten, afdelingsvoorraad en de individuele voorraad 

op naam van de patiënt. 

Medicatie wordt standaard vanuit de hoofdapotheek in Gasthuisberg geleverd. 

De depots zijn enkel toegankelijk en in gebruik op het moment dat de toegewezen 

apothekeres aanwezig is. 

 

 De wachtdienst voor de apotheek is één overkoepelende wachtdienst waar de 

afdelingen UPC Salve Mater gebruik van kunnen maken. De andere campi kunnen bij 
middel van de pendeldienst ook beschikken over medicatie tijdens de wachtdienst. 

 

 Elk trimester is er een formeel overleg tussen het diensthoofd apotheek, adjunct- 

diensthoofd apotheek, directeur verpleegkunde en de verpleegkundig managers. Voor 

het doorgeven van zeer specifieke en praktische informatie kan men beroep doen op 

de referentieverpleegkundigen apotheek van de afdelingen. Deze referentie- 

verpleegkundige is ook diegene die de opvolging doet van de praktische gang van 

zaken op dienstniveau en die het aanspreekpunt is voor het werken met het EMV (+ 

inscholing EMV nieuwe medewerkers). 

 
 Binnen het vormingstraject van nieuwe medewerkers is er een luik specifiek over de 

gehele medicatiedistributie. 
 

 Momenteel zit men in een opstartfase om ook fouten en bijna-fouten te registreren 
binnen het nieuwe incidentmeldingssysteem. Het invulformulier ligt voor ter 

goedkeuring en men dient nog te bepalen wie welke opvolging doet in deze procedure. 
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8.3.2 Sterke punten 

 

 De medicatiedistributie is helemaal gescreend op mogelijke fouten en kritieke punten. 

Hieruit vloeit voort dat men gaat naar een bedside-scanningsysteem waarbij elk 

medicament via unitdose met barcode gekoppeld wordt via een scanning met de 

barcode op het voorschrift en de barcode op het identificatiebandje van de patiënt. 

 

 Alle afdelingen die resulteren onder UPC Salve Mater maken reeds gebruik van het 

elektronisch medisch voorschrift (EMV). Alle zorgverleners die binnen het EMV 

moeten werken hebben hun individuele login en zijn door deze beperkt in hun 

toegangsmogelijkheden. 

 

 Men maakt gebruik van een elektronisch medicatieschema met ingebouwde controles. 

 

8.3.3 Non-conformiteiten 

 

 Het ziekenhuis heeft geen eigen apotheek. 

 

 De apothekeres, verantwoordelijk voor de zone psychiatrie, is noch opgenomen in het 

Medisch Farmaceutisch Comité, noch in het Comité Medisch Materialen, noch in de 

operationele cel Steriele Materialen, noch in de werkgroep antibioticabeleid of in de 

werkgroep EMV. 

Tijdens de terugkomdag stelt het ziekenhuis dat de apotheker voor de zone psychiatrie 

opgenomen zal worden als lid van het Comité medisch materiaal, de operationele cel 

Steriele Materialen en zal opgenomen worden in de werkgroep antibiotica en de 

werkgroep EMV. 

 

 Men werkt op de verpleegafdelingen nog met een grote decentrale afdelingsstock, 

hieruit worden medicamenten verdeeld en nadien terug aangevuld. Op deze wijze 

maakt men gebruik van een naschrift. Uit de cijfers van het ziekenhuis blijkt dat men 

in meer dan 50% naschriften heeft op het totaal aantal voorschriften van UZLeuven. 

 
 Niet in alle apotheekruimten waar medicatie staat kan men de omgevingstemperatuur 

beheersen. 

 
 

8.3.4 Tekortkomingen 

 

 Op afdelingsniveau beschikt men over een procedure omtrent het registreren van de 

temperatuur van de koelkasten waarin medicatie bewaard wordt. Tijdens de controle 

van deze registratie werd vastgesteld dat er soms meerdere dagen hogere (>5 à 6°) 

temperaturen werden geregistreerd, maar dat dit enkel een registratie was zonder dat 

men effectief ook actie ondernam. 

 

 Ondanks het feit dat men een duidelijke procedure heeft omtrent het controleren van 

medicatie op hun vervaldata, werd er tijdens de rondgang op de afdeling vervallen 

medicatie gevonden. 

Tijdens de terugkomdag werd gesteld dat dit waarschijnlijk een eenmalige vaststelling 

gezien de inspanningen van het ziekenhuis om dit knelpunt op te lossen. 
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Dit zal het ziekenhuis er toe aanzetten om alle reeds geleverde inspanningen en 

bestaande controles nog meer aan te scherpen. 

 

 Er gebeurt een analyse van het geneesmiddelenverbruik per dienst en per klasse. Er is 

geen analyse per arts. De apotheker stelt dat men, in tegenstelling tot een algemeen 

ziekenhuis, werkt binnen UZLeuven en UPC Salve Mater met heel veel assistenten die 

op hun naam voorschrijven, wat maakt dat deze analyse niet evident zou zijn. 

 
 

8.3.5 Aanbeveling 

 

 Advies om te bekijken of men binnen de cluster psychiatrie, in het kader van psycho- 

educatie, geen patiëntvriendelijke informatiefolders kan verstrekken omtrent het 

gebruik van specifieke medicatie. 

 

 

8.4 Werking van diensten en zorgprogramma’s 

 

 Naast het doorlichten van diensten werd ook het zorgprogramma 

Stemmingsstoornissen geëvalueerd. 

 
 

8.4.1 Eenheid 802 Behandelingsafdeling Angst & Depressie en 

Crisisinterventiecentrum 

 De eenheid 802 is opgebouwd uit 2 afzonderlijke groepen. Enerzijds is er de 

behandelingsafdeling Angst & Depressie (15 A-bedden) en anderzijds is er het 

Crisisinterventieteam (15 A-bedden). Aan de behandelingsafdeling Angst & Depressie 

is eveneens een deeltijdse opnameafdeling (dagbehandeling) verbonden, dit is eenheid 

782. Deze wordt mee besproken in het gedeelte van de afdeling Angst & Depressie. 

 

8.4.1.1 Eenheid 802 Behandelingsafdeling Angst & Depressie 

8.4.1.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Deze afdeling, binnen de campus Sint-Pieter, heeft 15 bedden (+ 2 overbedden) en 22 

stoelen ter beschikking voor de opvang en behandeling van patiënten met 

angststoornissen of depressieve ziektebeelden (dit is eenheid 782). Patiënten kunnen 

dus in dagstatuut (9u – 16u30) of in volledige hospitalisatie (dag & nacht) opgenomen 

worden. 

 
 De bedden bevinden zich op de 10de verdieping en de stoelen voor de daghospitalisatie 

zijn op de 8ste verdieping gesitueerd. 
 

 De afdeling richt zich op volwassenen tussen 18 en 65 jaar. De voorziene 

opnametermijn bedraagt maximaal drie maanden, afhankelijk van het maandelijks 
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evaluatiemoment (therapeutisch proces evalueren en doelstellingen voor de volgende 

periode vastleggen). 

 

 Het psychotherapeutisch programma start met infosessies als voorbereiding op het 

eigenlijk programma waarbij de eerste fase vooral een verkennende fase is. De 

therapieën die kunnen aangeboden worden: 

 

o Cognitieve gedragstherapie 
 Sociale vaardigheidstraining 

 Cognitieve gedragstherapie depressie 

 Cognitieve gedragstherapie angst 
 Psycho-educatie angst en depressie 

 Individuele cognitieve gedragstherapie (op indicatie) 

o Psychomotorische therapie 
 Lichaamsgeoriënteerde therapie 
 Relaxatie 

 Sport & spel 

o Activerende therapie 
 Beeldende groep 
 Creatief atelier 

 Muziek 

 Sport 

 Start- en eindvergadering (beginnen en afsluiten van de therapiedag) 

o Interactiegroep (stilstaan bij de wijze waarop communicatie verloopt tussen de 

mensen, inzicht verwerven in hoe problemen binnen een interactie in stand 

gehouden worden) 
o Jongerengroep (thema’s die jongeren aanbelangen en die jongeren 

bezighouden worden hier besproken onder begeleiding van een psychiater) 

o Geloof en zingeving 

o Systeemgerichte therapie 
 Voor patiënten : 

 Communicatietraining 

 Genogramgroep (via de eigen stamboom in het verhaal van de 

familie komen) 

 Groep voor ouders 

 Narratieve groep (patiënt verwoordt zijn eigen verhaal in groep 

en krijgt via feedback van anderen een nieuwe kijk op het eigen 
verhaal) 

 Voor patiënten en hun familie 

 Gezinsontmoeting 

 Familie- en koppelgroepen 

 Relatie- en gezinsgesprekken 

 

 Hoewel “angst en depressie” wel als een homogene doelgroep kan beschouwd worden 

in het kader van een afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, ontbreekt er in de 

voorgestelde documentatie toch een explicitering van de diagnostische fase die moet 

toelaten om te differentiëren tussen de verschillende types stemmingsstoornissen en 

ook tussen de verschillende types angststoornissen. In het kader van de toekomstige 

verdere integratie van de campussen Leuven en Kortenberg wordt overigens in het 
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zorgprogramma stemmingsstoornissen het “harmoniseren van het diagnostisch 

assessment”  als aandachtspunt vermeld. 

Tijdens de terugkomdag werd gesteld dat in het zorgprogramma stemmingstoornissen 

een werkgroep diagnostiek gestart is ifv de harmonisering van het diagnostisch 

proces. Deze werkgroep zal het diagnostisch proces afstemmen en expliciteren. 

Doelstelling is om hiermee klaar te zijn tegen 31/12/2010. 

 

 Naast de verschillende psychotherapeutische behandelingen is er ook aandacht voor 

het lichamelijk welbevinden. 

 

 Er is een informatiebrochure beschikbaar waarin, naast een aantal praktische 

afspraken, ook een overzicht geboden wordt van de verschillende mogelijkheden 

binnen het therapeutisch programma. Er is een maatschappelijke functie die zorgt voor 

ondersteuning van patiënten in de verschillende sociale contexten. 

 
 Uiteraard kan ook steeds een specifieke medicamenteuze behandeling gestart of verder 

gezet worden, waarbij werking en nevenwerkingen opgevolgd worden. 
 

 Uit de samenstelling van het behandelteam blijkt dat bij de psychologen, naast de 

cognitief gedragsmatige en de systeemtheoretische, ook de clientcentered invalshoek 

aanwezig is. De psychiater-supervisor heeft een psychodynamische opleiding. 

 

 In de infobrochure 2009-2010 voor de GSO Psychiatrie staan een aantal richtlijnen 

over de opnameprocedure en de administratieve afhandeling voor de afdeling angst en 
depressie. 

 

 Medische bestaffing: 0,5 VTE Psychiater-Supervisor en 2 VTE Assistent-Psychiater. 

 
 Multidisciplinaire bestaffing voor eenheid 802 Angst & Depressie en 

Crisisinterventiecentrum 
 

o Hoofdverpleegkundige 1 VTE 

o Psychiatrisch Verpleegkundigen A1 9,2 VTE 

o Verpleegkundigen A1 5,75 VTE 

o Zorgkundigen 3,37 VTE 

o Maatschappelijk assistent 0,4 VTE 

o Klinisch psychologen 2,7 VTE 
 Client centered therapeut 
 Cognitieve gedragstherapeute 

 Systeemtherapeuten 

o Kinesist 0,38 VTE 

o Ergotherapeuten 1,1 VTE 

o Logistiek medewerker 0,6 VTE 
 

 Multidisciplinaire bestaffing voor eenheid 782 (daghospitalisatie): 

o Psychiatrisch Verpleegkundige A1 1,5 VTE 

o Maatschappelijk Assistent 0,4 VTE 

o Licentiaat Psychologie 0,7 VTE 

o Psychologisch Assistente 0,2 VTE 

o Psychomotorische Therapeut 1,8 VTE 
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 De verpleegkundige met nachtdienst is overkoepelend voor de afdelingen 802 en 782. 

Zij doen geen inhoudelijke of therapeutisch opvolging van de patiënten. Zij kunnen ’s 

nachts beroep doen op de algemene waak (specifiek voor Sint-Pieter). Ingeval van een 

noodsituatie kunnen zij door middel van een noodoproep via het dect-toestel een 

aantal personen bijroepen (algemene waak en bewaking). 

 

 Architecturale aspecten 10de verdieping (hospitalisatie): 

o Men beschikt over 5 eenpersoonskamers en 5 tweepersoonskamers. Deze 

kamers zijn qua oppervlakte identiek aan elkaar en beschikken over 1 lavabo 

voor beide patiënten. De kamers zijn sober ingericht. 

o Sanitair : 
 Gemeenschappelijke ruimte met een douche & bad 
 2 afzonderlijke douches 

 2 x 2 toiletten. 

o 3 gesprekskamers 

o Leefruimte 

o Pc-lokaal met een stand-alone-pc 

o Centrale verpleegpost 

o Dokterskamer 

o Afzonderlijk bureel voor de hoofdverpleegkundige 

o Rookruimte (enkel voor die patiënten die de afdeling niet mogen verlaten) 
o Isolatiekamer (camerabewaking, babyfoon, brandvertragend materiaal, sas met 

zetel, vaste tafel en lavabo). 

 

 Architecturale aspecten 8ste verdieping (daghospitaal): 

o Verschillende burelen en gesprekslokalen 

o Kiné-ruimte 

o Administratief lokaal 

o Living met zitruimte 

o Individuele lockers 

o Muzieklokaal 

o Therapielokaal met mogelijkheid tot video-opnames 

o Bergruimte ergotherapie 

o Verpleegkundig wachtlokaal. 

 

8.4.1.1.2 Non-conformiteit 

 

 De isolatiekamer beschikt niet over een oproepsysteem. 

 

8.4.1.1.3 Tekortkomingen 

 

 In het kader van de suïcidepreventie is het niet aangewezen om nog gebruik te maken 

van doucheslangen. Bij de nieuwe bouwplannen dient men hier rekening mee te 

houden. 

 
 Hoewel er een heel aantal individuele lockers ter beschikking staan op de 8ste 

verdieping, liggen er verschillende persoonlijke spullen (handtassen, rugzakken, …) 
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op de grond naast de lockers. In het kader van diefstalpreventie dient men hier een 

oplossing voor te zoeken. 

 
 

8.4.1.1.4 Aanbeveling 

 

 Er ontbreekt ook een meer expliciete visie over de wijze waarop de verpleegkundigen 

betrokken worden bij het therapeutisch gebeuren, vooral omdat er toch een sterke 

klemtoon ligt op dagbehandeling. 

 

8.4.1.2 Eenheid 802 Crisisinterventiecentrum 

8.4.1.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Deze afdeling beschikt over 15 bedden voor volledige hospitalisatie van patiënten die 

het noorden verliezen en de eigen levenssituatie tijdelijk niet meer onder controle 

hebben. De persoonlijke draagkracht en deze van de omgeving komen dan zwaar 

onder druk te staan of dreigen te begeven. 

 

 Opname op het crisisinterventiecentrum is in principe beperkt tot een periode van 

maximum 2 weken. Is er te weinig vooruitgang of is terugkeren naar het eigen milieu 

nog niet aangewezen zal er samen gezocht worden naar een passende 

(tussen)oplossing. 

 

Vanwege de beperkte opnameduur en om de terugkeer naar het eigen leefmilieu te 

vergemakkelijken, vraagt men enige zelfactiviteit. Daarnaast hebben de patiënten heel 

wat onderlinge contacten en kan ook dat een gunstig effect hebben (positief gevoel 

van solidariteit). 

 

Onder leiding van de psychiater-supervisor zoekt men samen naar het ontstaan en de 

groei van de problematiek en welke behandeling het meest aangewezen is. De 

toegewezen verpleegkundige zal, in overleg met de medisch eindverantwoordelijke, 

een behandeling opzetten. Ook de individuele gesprekken met de hulpverleners 

vormen hierbij een belangrijk onderdeel. 

 

 Elke woensdagmiddag (11u-12u) is er verplichte deelname aan de patiënten- 

vergadering die onder leiding staat van de hoofdverpleegkundige. Deze vergadering 

biedt aan patiënten de mogelijkheid om te spreken over het functioneren op de 

afdeling op 2 vlakken: 

o de afspraken binnen de afdeling om het verblijf zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen; 

o wat de opname betekent voor de patiënt en zijn naaste omgeving. 
 

Binnen deze vergadering is geen plaats om stil te staan bij de persoonlijke problemen 

en vragen van de individuele patiënt. 

 

 In de infobrochure 2009-2010 voor de GSO Psychiatrie staan een aantal richtlijnen 
over de opnameprocedure en de administratieve afhandeling binnen het 

Crisisinterventiecentrum. 
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 Medische bestaffing: 0,5 VTE Psychiater-Supervisor en 1 VTE Assistent-Psychiater. 

 

 Bestaffing: gezien het personeel overkoepelend is voor het Crisisinterventiecentrum en 

de afdeling Angst & Depressie, is de personeelsbestaffing opgenomen in het verslag 

van de afdeling Angst & Depressie. 

 

 De verpleegkundige met nachtdienst is overkoepelend voor de afdelingen 802 en 782. 

Zij doen geen inhoudelijke of therapeutisch opvolging van de patiënten. Zij kunnen ’s 

nachts beroep doen op de algemene waak (specifiek voor Sint-Pieter). Ingeval van een 

noodsituatie kunnen zij doormiddel van een noodoproep via het dect-toestel een aantal 

personen bijroepen (algemene waak en bewaking). 

 

 Architecturale aspecten: 

o Men beschikt over 7 eenpersoonskamers en 4 tweepersoonskamers. Deze 

kamers zijn qua oppervlakte identiek aan elkaar en beschikken over een 

sanitaire ruimte met lavabo en toilet. De kamers zijn sober ingericht. 

o Sanitair : 
 Gemeenschappelijke ruimte met een toilet, douche & bad 
 2 afzonderlijke douches 

 2 x 2 toiletten. 

o Verschillende gesprekskamers 

o Leefruimte 

o Pc-lokaal met een stand-alone-pc 

o Centrale verpleegpost 

o Dokterskamer 

o Bureel psychologen 

o Administratieve ruimte voor verpleegkundigen en stagiairs 

o Verzorgingslokaal 

o Vergaderlokaal 

o Rookruimte (enkel voor die patiënten die de afdeling niet mogen verlaten) 
o Isolatiekamer (camerabewaking, babyfoon, brandvertragend materiaal, sas met 

zetel, vaste tafel en lavabo) 

o Eetruimte 
o Eetruimte in gebruik voor de dienst Angst & Depressie (enkel voor het ontbijt 

en het avondmaal). 

 
 

8.4.1.2.2 Non-conformiteit 

 

 Niet in alle sanitaire ruimten is een oproepsysteem beschikbaar. 

 

8.4.1.2.3 Aanbeveling 

 

 Momenteel is men de infobrochure van deze afdeling aan het herwerken. Het is 
inderdaad aangewezen om de brochures van eenheid 802 en 782 op elkaar af te 

stemmen. 
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8.4.2 Zorgprogramma Stemmingsstoornissen 

8.4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het zorgprogramma Stemmingsstoornissen is recent. Het werd in april 2010 

voorgesteld aan het Directiecomité. De doelgroep wordt omschreven als: depressieve 

stoornissen, aanpassingsstoornissen met depressieve kenmerken, bipolaire 

stoornissen, stemmingsstoornis NAO en dysthymie. De koppeling met 

angststoornissen die tot op heden gangbaar was op de afdeling angst en depressie op 

de campus Sint-Pieter wordt dus niet gehandhaafd. Er is in de huidige versie evenwel 

nog geen aandacht besteed aan wat de implementatie van artikel 107 zou kunnen 

betekenen voor het zorgprogramma. 

 

 Het document beschrijft in eerste instantie het aantal patiënten met de hoofddiagnose 

op de campussen Kortenberg en Leuven, de verdeling over de activiteitencentra van 

de beide campussen en de mediaan van de verblijfsduur. Het zorgprogramma wil de 

contouren tekenen van een gecoördineerd aanbod door UPC Salve Mater en 

Kortenberg, met een zo sterk mogelijke centrale instroom en de uitbouw van een 

gemeenschappelijke ambulant centrum stemmingsstoornissen. 

 

 Er zijn een aantal inclusie- en exclusiecriteria vooropgesteld waarbij indicaties voor 

exclusie zijn: middelenmisbruik op de voorgrond, primaire psychose, primaire 

anorexie, primaire persoonlijkheidsstoornis, mentale handicap en forensische 

problematiek. 

 

 In de algemene voorstelling van het UPC Salve Mater wordt de nood aan een 

ambulant centrum met een bundeling van de consultaties algemene psychiatrie op een 

laagdrempelige locatie als een prioriteit vooropgesteld. 

 
 In het zorgprogramma Stemmingsstoornissen omvat het ambulant centrum 

stemmingsstoornissen : 

o een raadpleging op één centrale locatie in de stad, die ook functioneert als 

ingangspoort en bemand wordt door artsen en psychologen van de beide 

campussen (de feitelijke locatie en organisatie zijn nog niet bepaald, 

evenmin als de vraag naar de middelen); 

o een nazorgprogramma voor melanchole en niet-melanchole depressie 

waarin herhalingssessies psychotherapie worden aangeboden door 

therapeuten die ook op de afdeling werken; 

o een nazorgprogramma bipolaire stoornissen met onder meer een 

lithiumkliniek. 

 

 De hospitalisatie-afdelingen blijven volledige en partiële (dag)hospitalisatie 

aanbieden. Er zijn units voorzien voor lichtere en zwaardere vormen van depressie en 

voor bipolaire stoornis. De gebruikelijke componenten vinden hierin hun plaats: brede 

en specifieke diagnostiek, psycho-educatie, farmacotherapie, ECT, een pakket aan 

psychotherapie-mogelijkheden (psychodynamisch, systeemtheoretisch en CBT). Er is 

nog geen vermelding van mogelijkheden van e-health en zelfhulp, hoewel deze in de 

revisie 2010 van de depressie-richtlijn van het Trimbos-instituut wel als 

aandachtspunten genoemd worden. 
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 Het zorgprogramma stemmingsstoornissen tekent in essentie de onderdelen van een 

flowchart zoals die tot stand zou kunnen komen bij een verdergaande integratie van 

de verschillende campussen van het UPC. 

Een verdere inhoudelijke uitdieping van de verschillende componenten van het 

behandelaanbod (medicamenteus behandelalgoritme, keuzemogelijkheden binnen het 

psychotherapie-aanbod, …) is aangewezen, waarbij er zowel voldoende aandacht is 

voor niet specifieke elementen in de behandeling die bewezen hebben effectief te zijn 

als voor specifieke (zoals zij in multidisciplinaire richtlijnen zoals bijvoorbeeld de in 

2010 gereviseerde richtlijn voor unipolaire, niet-psychotische depressie van Trimbos 

vastgelegd zijn). Ook is het aangewezen om procesmatige aspecten scherper te 

omlijnen. 

Bij de bespreking tijdens de terugkomdag van deze opmerking werden een aantal 

argumenten aangevoerd ter nuancering van deze vaststellingen, waarbij 

Zorginspectie erkent dat richtlijnen hun beperkingen kennen,  maar die in fine haar 

tot de conclusie brengt dat het misschien inderdaad wel eens aangewezen zou kunnen 

zijn dat er meer op de Vlaamse situatie toegesneden multidisciplinaire richtlijnen 

uitgewerkt worden. De vraag stelt zich of het UPC KUL deze uitdaging wenst aan te 

gaan en de uitkomsten hiervan wenst te integreren in haar eigen zorgaanbod. 

Zorginspectie is er alvast van overtuigd dat het zorgvuldig omspringen met richtlijnen 

ook bijdraagt tot een betere toepassing ervan in de toekomst in het werkveld (aspect 

opleiding en onderwijs). 

 
 

8.4.2.2 Aanbevelingen 

 

 Het is aangewezen om bij het opzetten van zorgprogramma’s niet alleen uit te gaan 

van bestaande mogelijkheden van aanbod en kennis van specifieke behandelmethoden 

door behandelaren , maar ook met noden en zorgvragen van patiënten, niet alleen in 

het pure aanbod, maar ook in het aanbieden van keuze mogelijkheden aan de patiënt 

(vb. strenghts model, vb. shared decision model). 

 Het lijkt onvermijdelijk om het zorgprogramma opnieuw te bekijken zodra duidelijker 

wordt wat de betekenis kan zijn van de implementatie van artikel 107. 
 

 De wenselijke inhoudelijke uitdieping van het behandelaanbod dient in de toekomst 

mee gestuurd te worden door de aandacht voor outcome-meting, die zich niet beperkt 

tot een vereenvoudigde algemene therapie-outcome, maar ook parameters van het 

therapieproces en van de patiënt-therapeut relatie in beeld wil brengen (cfr. Het 

Leuvens Systematisch Case-study Protocol van XXXX, of de Tool voor 

Uitkomstenmanagement van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid). 
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8.4.3 Eenheid 791 en Eenheid 782 : Afdeling Ouderenpsychiatrie Stemming en 

Cognitie (S&C) en Depressie bij Ouderen (DBO) en dagbehandeling 

8.4.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De opnameafdeling met 30 A-bedden en de dagkliniek voor 12 stoelen vormen samen 

het ouderenpsychiatrisch centrum. Deze afdeling is gelegen op de campus St. Pieter. 

Om veiligheidsredenen voor de patiënten is de afdeling beveiligd met een 

cijfercodeslot, maar het is geen gesloten afdeling. 

 

 De afdeling ouderenpsychiatrie richt zich tot 60-plussers, mannen en vrouwen en 

echtparen (en hun families), met psychische en/of psychosociale problemen eigen aan 

de levensfase. Om medische redenen en in het belang van de patiënt kan afgeweken 

worden van de leeftijd. 

 

 De dienst is opgedeeld in 2 doelgroepen: 

o 15 bedden voor patiënten met stemmings- en cognitieproblemen. 
Deze doelgroep wordt aangestuurd door XXXX, gerontopsychiater (0,30 
%). 

 

Op deze afdeling worden ouderen opgenomen met mentale stoornissen 

voor diagnostische oppuntstelling. Gemiddelde opnameduur is een 14-tal 

dagen. 

 

De afdeling S&C is een diagnoseafdeling waar, naast de context van de 

patiënt, farmacotherapie een belangrijke rol speelt. Na een diagnostische 

fase kan de patiënt doorverwezen worden naar een meer aangepaste 

afdeling, georiënteerd worden naar huis of naar een woonzorgcentrum, 

PVT, BW,… De zelfstandigheid van de patiënt is hierbij belangrijk. 

 

Een  aanvraag tot opname op deze afdeling kan gebeuren: 

 vanuit de spoedgevallendienst op Gasthuisberg 

 vanuit de consultatiedienst psychiatrie 

 vanuit een algemene somatische dienst van het UZ. 

 

o 15 bedden voor patiënten met depressieproblemen (DBO). Deze doelgroep 

wordt aangestuurd door XXXX, psychiater (0,40%). 
 

XXXX is ook verantwoordelijk voor het dagprogramma (0,20%). 

 

DBO is een behandelafdeling voor >65-jarigen met volgende klachten: 

depressie, angst, rouw en andere levensfasegebonden problematieken. 

Men omschrijft de positie van de afdeling als laagdrempelig en 

hooggespecialiseerd. Het feit dat de afdeling zich bevindt in een gebouw 

van het algemeen ziekenhuis heeft het voordeel dat het minder 

stigmatiserend is voor oudere patiënten. Ook de mogelijkheid van de 

dagbehandeling zorgt voor een grotere toegankelijkheid voor deze 

doelgroep. 
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De patiënten worden hier opgenomen na een verblijf op de afdeling 

Stemming en cognitie, of na een externe doorverwijzing. Een opname is 

slechts mogelijk na een psychiatrische screening. Er is een gemiddelde 

opnameduur van 5 à 6 weken. 

 

 Als stap tussen een opname en een heroriëntatie heeft de patiënt van de doelgroep 

DBO de mogelijkheid aan te sluiten bij de dagkliniek. Momenteel zijn er 32 patiënten 

die hiervan gebruik maken. Er is een gemiddelde aanwezigheid van een 14-tal 

patiënten per dag. In eerste instantie zal de patiënt op alle weekdagen aanwezig zijn 

tussen 9u. en 16u. Er wordt gewerkt met een afbouwsysteem. Een deelname kan 

gedurende een periode van 6 maanden. 

 

Werking 

 

 De afdeling, 30 A-bedden en 12 a(d) stoelen (S&C en DBO), wordt geleid door een 

hoofdverpleegkundige met een opleiding algemene verpleegkunde en een vervolg- 

opleiding psychiatrische verpleegkunde met een kaderopleiding. De hoofd- 

verpleegkundige werkt 95 %. 

 

 Het multidisciplinaire team van de afdeling is als volgt samengesteld: 

o Hoofdverpleegkundige 1,00 VTE 

o Psychiatrisch verpleegkundige A1 4,90 VTE 

o Psychiatrisch verpleegkundige A2 3,50 VTE 

o Verpleegkundige A1 2,50 VTE 

o Verpleegkundige A2 0,85 VTE 

o Kinderverpleegkundige A1 1,00 VTE 

o Zorgkundigen 3,84 VTE 

o Maatschappelijk werker 1,00 VTE 

o Lic. psychologie 1,23 VTE 

o Ergotherapeuten 2,25 VTE 
 

Bij nazicht van het uurrooster van de maand juni wordt vastgesteld dat er 2 VTE 

verpleegkundigen vermeld zijn die niet voorkomen op de personeelslijst van de 

afdeling. Hierbij wordt verondersteld dat het ad interim-personeelsleden zijn. 

 

Het equipe dagbehandeling: 

o Psychiatrisch verpleegkundige A2 1,00 VTE 

o Verpleegkundige A1 0,60 VTE 
o Lic. psychologie 0,53 VTE 

Aan de afdeling is 1 arts in opleiding toegewezen. 

Het multidisciplinaire team is een hecht team en kent weinig personeelsverloop. 

 

 24-uurspermanentie: 

o De nachtdienst wordt verzekerd door vaste nachtverpleegkundigen die soms 

tijdens de dag worden ingezet, zeker bij de start op de afdeling. 

o Tijdens de nacht is er één verpleegkundige aanwezig. Er is een verpleegequipe 

toegewezen aan de doelgroep Angst en Cognitie en aan de doelgroep 

Depressie. 
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o De verpleegkundige permanentie is altijd verzekerd over de 2 doelgroepen 

heen. 
 

 Het geïnformatiseerd multidisciplinair patiëntendossier werd ingezien en op inhoud 

bevraagd. Alle nuttige en relevante informatie is in het dossier terug te vinden. De 

hoofdverpleegkundige verduidelijkt dat het werken met het begeleidingsplan nog voor 

verbetering vatbaar is. Recent werd hiermee van start gegaan. De medicatiefiche is 

onderdeel van het EPD. Het EPD is enkel toegankelijk met een persoonlijke login. 

 

 Bij de opname krijgt de patiënt een verpleegkundige toegewezen die de patiënt 

gedurende zijn verblijf zal opvolgen en ook het aanspreekpunt is voor de familie. Het 

aantal patiënten dat een verpleegkundige krijgt toegewezen, is afhankelijk van de 

zorgcomplexiteit. Naargelang de doelstellingen kan een andere discipline overnemen. 

 

 De opvolging van een patiënt in afzondering gebeurt als volgt: 

o in een ingebonden register worden de identificatiegegevens, reden tot 

afzondering, het uur en de dag genoteerd; de arts tekent af; 

o de te ondernemen stappen volgens de procedure worden afgevinkt op een 

checklist; 

o toezicht en observaties worden genoteerd en afgetekend; 
o in het EPD wordt door de arts en door de verpleegkundige toelichting 

gegeven over de genomen beslissing (bv. duiding bij agressie) en over 
eventuele bijkomende handelingen (o.a. het toedienen van medicatie). 

 
 Er zijn volgende formele overlegmomenten: 

Doelgroep Stemming en Cognitie: 

o briefing (3x/dag) bij dienstoverdracht en in de loop van de voormiddag in 

aanwezigheid van de arts 

o patiëntenbespreking: elke donderdag van 10 u. tot 12 u. 
o 2 x per jaar een afdelingsnamiddag geleid door de psychiater 

Doelgroep Depressie: 

o briefing (3x/dag) bij dienstoverdracht en in de loop van de voormiddag in 

aanwezigheid van de arts 

o planningsvergadering: hospitalisatie: dinsdag van 9.30 u. tot 12 u. 
dagkliniek: donderdag van 12 u. tot 13 u. 

o 3 x per jaar afdelingsvoor- of namiddag geleid door de psychiaters 

o intervisie om de 3 weken 
o vergadering supervisor en verpleging: een 6-tal x per jaar. 

Voor de ganse afdeling: 

o 1 x per jaar teambuilding 
o 1 x per maand dagelijks bestuur (arts-supervisor, psycholoog en 

hoofdverpleegkundige) 

o 1 x om de 2 maanden vergadering voor de verpleegkundigen. 
 

Therapeutisch beleid van de afdeling ‘Depressie bij ouderen’ (DBO) 

 
 Het therapeutisch zorgprogramma wordt momenteel uitgeschreven, maar dit is nog 

niet gefinaliseerd en was nog niet ter beschikking van het auditteam. 
Momenteel is er aan het begin van de opname een eerste oriënterende en 

structurerende fase, waarvoor een pre-therapieprogramma is uitgewerkt. Dit 
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programma is meer gericht op ondersteuning, structuur en rust, waardoor er minder 

activiteiten voorzien worden dan in het normale therapieprogramma. 

Het normale therapieprogramma voorziet elke dag in activiteiten van 10u tot 12u en 

van 14u tot 16u. Binnen dit programma worden volgende therapieën aangeboden: 

ergo, beweging, kooktherapie, relaxatie, assertiviteit, psycho-educatie en 

psychotherapiegroepen. Er is geen specifieke aandacht binnen het schema voor 

eventuele individuele therapie. 

 

 Het psychotherapeutisch klimaat van de afdeling is voornamelijk systeemtheoretisch 
en contextgericht. Men zou graag iemand met een cognitief gedragstherapeutische 

expertise aan het team kunnen toevoegen. 

Vanuit het systeem- en contextgerichte wenst men niet steeds de aandacht te vestigen 

op het zieke, niet meer functionerende deel van de mens, maar evenzeer op het nog 

gezonde deel. Ergotherapie, kooktherapie, bewegings- en relaxatietherapie hebben dan 

ook vaak tot doel om mensen positieve ervaringen te laten (her)ontdekken. Dit 

bevordert het zelfvertrouwen van patiënten, hetgeen een positieve invloed heeft op het 

genezingsproces. Wanneer deze therapeuten toch willen focussen op specifieke 

behandeldoelstellingen uit het behandelplan, dan gebeurt dit meestal in individuele 

sessies. In de therapiegroep en de psycho-educatiesessies wordt wel meer gefocust op 

symptomen en het ziek-zijn. 

 

 Uit het gesprek blijkt dat er twee halftijdse psychologen werkzaam zijn binnen de 

totaliteit van de afdeling (S&C en DBO), hetgeen als te weinig ervaren wordt. 

Specifiek voor het werken met de doelgroep ouderen is dat verpleegkundigen, naast de 

psychiatrisch-verpleegkundige taken, ook meer instaan voor somatische zorg. 

Hierdoor is er minder tijd en ruimte voor de psychiatrische ondersteuning, terwijl er in 

de groep van de jongere senioren hier juist meer nood aan is. 

 

Architectuur 

 
 De opnameafdeling DBO en S&C is gelegen op de 9de verdieping. 

De dagkliniek bevindt zich op de 7de verdieping. 
De afdeling is net onderhouden maar is gedateerd, m.n. nog 4-persoonskamers met 

slechts 2 lavabo’s in de kamer, geen toilet op de kamer met uitzondering van de 

eenpersoonskamers, verouderde architectuur. Op het moment van het bezoek aan 

de afdeling waren verfraaiingswerken (schilderwerken) lopende. 

 

 De afdeling beschikt over volgende ruimtes: 

o een centraal gelegen en goed uitgerust verpleeglokaal 

o een bureel voor de hoofdverpleegkundige 
o 2 x 2-persoonskamers, 4 x 1-persoonskamers, 4 x 4-persoonkamers 

(waarvan 2 kamers wisselend gebruikt geworden als 3-persoonskamer) 

o voor één doelgroep is een ontruimde 4-persoonskamer de eetruimte, er is 

een afzonderlijk daglokaal; voor de andere doelgroep is er een gezellig 

ingerichte leef- en eetruimte 

o een gesprekslokaal voor de familie 

o een badkamer met hoog-laagbad 

o een doucheruimte 

o een afdelingskeuken 

o een dokterslokaal 
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o vier gemeenschappelijke toiletten waarvan één rolstoeltoegankelijk 

o een isolatiekamer. 

De therapielokalen zijn gelegen op de 7de verdieping. 
 

 Ter ondersteuning van de zorg zijn er bijkomende hulpmiddelen ter beschikking: 

- aangepast meubilair (o.a. positioneringzetels, hoog-laagbedden, rollators,…) 
- een tillift 

- alternatingmatrassen (worden gehuurd). 

 
 

8.4.3.2 Sterke punten 

 

 Tijdens de multidisciplinaire patiëntenbespreking wordt het dossier geprojecteerd 

zodat elke medewerker kan volgen. De arts registreert de bespreking in het dossier. 

 
 In het kader van suïcidepreventie zijn de trekkoordjes van het oproepsysteem 

vervangen door plexistaafjes. 
 

 Op de afdeling wordt het fixeren van patiënten zowel bij dag als bij nacht vermeden 
tot zelfs geweerd. Met het team wordt steeds gezocht naar de minst ingrijpende 

maatregel. 

 
 

8.4.3.3 Non-conformiteiten 

 
 

 De afdeling beschikt niet over een tuin, noch over een terras. 

 Het aanwezig zijn van camerabewaking en interfonie kan niet als alternatief gezien 

worden voor een oproepsysteem in de isolatiekamer. Aan het bed dient een 

oproepsysteem voorzien te zijn zodat de patiënt op elk moment een oproep kan doen. 

In de isoleerkamer is ook geen klok die zichtbaar is opgesteld voor de patiënt. 

 
 

8.4.3.4 Tekortkomingen 

 

 De afdeling geeft geen gezellige indruk. Zelfs de opfrissingswerken zullen minimaal 

aan de gezelligheid bijdragen omdat de architectuur op zich niet uitnodigt tot het 

gezellig inrichten van deze afdeling. Dit sluit niet uit dat er wat meer aandacht mag 

zijn voor orde (o.a. toegang tot de doucheruimte waar personeelskledij slordig wordt 

achtergelaten, de toegang tot het bureel van de hoofdverpleegkundige). 

 

 De opgegeven personeelsformatie m.b.t. de psychologen is om de dag van de audit 

niet in overeenstemming met de reële bestaffing op de werkvloer. Indien het uitvallen 

van een medewerker een tijdelijk gegeven is ( ziekte, zwangerschap, … ) dient 

gezocht te worden naar de meest gepaste oplossing om de continuïteit van de 

psychologische ondersteuning te garanderen, dit in het belang van de patiënt. 

 

 Binnen de huidige manier van werken omtrent het afzonderingsbeleid (splitsen van de 

informatie over het afzonderingsregister en het EPD) is het niet mogelijk om het 

afzonderingsbeleid te evalueren en bij te sturen (bv. noodmedicatie). 
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8.4.3.5 Aanbevelingen 

 

 De afdelingsfolder is momenteel niet meer up-to-date en zal aangepast worden zodra 

er volledige duidelijkheid is rond de zorgprogramma’s. Het is aangewezen in de 

nieuwe folder informatie op te nemen over hoe een opname gebeurt op de afdeling, 

wie het aanspreekpunt is, wie wat doet als medewerker en ook toelichting te geven bij 

het zorgprogramma en een duiding bij het activiteitenaanbod. 

 

 Als voorstel tot verbeteractie werd op de afdeling het werken met intervisie, begeleid 

door een externe medewerker, aangebracht. Dit initiatief kan alleen maar 
aangemoedigd worden. 

 
 Bij het uitschrijven van het zorgprogramma is het wenselijk om rekening te houden 

met de richtlijn voor depressie (cfr. psychotherapeutisch aanbod). 

 
 

8.4.4 Eenheid 672 en Eenheid 673 Afdeling Ouderenpsychiatrie Campus Lubbeek 

8.4.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 De campus te Lubbeek (ziekenhuis St. André) bestaat uit een Universitair Medisch 

Centrum en het Universitair Psychiatrisch Centrum.

Het psychiatrisch centrum omvat 2 hospitalisatie-afdelingen voor ouderen met een 

neuro-degeneratieve aandoening, voornamelijk Alzheimer en andere vormen van 

dementie. Deze afdelingen behoren tot de cluster ouderenpsychiatrie van het UPC 

KULeuven. De cluster ouderenpsychiatrie omvat: 

o Campus St. Pieter te Leuven: de afdeling Stemming & Cognitie, 

de afdeling Depressie bij ouderen 

o Campus Kortenberg met drie opnameafdelingen 
o Campus St. André te Lubbeek: Centrum voor diagnose en behandeling van 

neurodegeneratieve aandoeningen bij ouderen (65-plus). 

 

 De  Campus Lubbeek heeft 2 afdelingen:

o op de afdeling E 672 verblijven 29 patiënten met een lichte tot matige 

dementie (2de verdieping) 

o op de afdeling E 673 verblijven 29 patiënten met een matig-ernstige tot 

ernstige dementie (Sp-afdeling - 3de verdieping). 
 

In het kader van de audit werd enkel een bezoek gebracht aan afdeling E673, de Sp- 

afdeling. 

 

 De patiënten die op de afdeling verblijven vertonen niet alleen een matig-ernstige tot 

ernstige dementie, maar zij hebben ook een hoge nood aan medische en lichamelijke 

verzorging. De afdeling heeft een gesloten deur met een cijfercode.

 

 Patiënten die op deze afdelingen worden opgenomen komen:

o via liaisonpsychiatrie 

o via spoedgevallen 
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o rechtstreeks van op de consultatie, de dagbehandeling geriatrie, vanuit 

RVT of thuis (op verwijzing van de huisarts). 
De verantwoordelijke supervisor beslist, op basis van de beschikbare gegevens, op 

welke afdeling de patiënt wordt opgenomen. De patiënt wordt op de wachtlijst 

geplaatst indien de afdeling volzet is. 

Bij een opname vanuit liaisonpsychiatrie is het de taak van de verwijzende 

afdelingsarts om de patiënt en de familie in te lichten over de opname in Lubbeek 

en hen bijkomende informatie te geven over de beslissing. 

 
 De patiënt wordt opgenomen op deze afdeling voor diagnostiek, voor het opzetten van 

een juiste behandeling en om te worden georiënteerd naar de toekomst.
De eerste vier weken van opname is de oriëntatieperiode die wordt afgesloten met een 
oriëntatievergadering of MDO. Hierop volgt een familiegesprek met het meedelen van 

de resultaten en toelichting bij de diagnose. De familie wordt ook aangesproken over 

de toekomst. Men houdt rekening met de keuze van de familie tot de 24ste week, 

daarna wordt de patiënt geplaatst in een RVT waar er plaats is. De gemiddelde 
verblijfsduur op deze afdeling is 89 dagen. De opnameprocedure is in bijsturing. 

 De afdeling wordt aangestuurd door een hoofdverpleegkundige met een opleiding 

algemene verpleegkunde, een bijkomende opleiding psychiatrie en een kader- 

opleiding. Zij is sinds december 2009 aangesteld in deze functie met een jobtime van 

95 %.

 

 Twee gerontopsychiaters (respectievelijk 0,60% en 0,10 %) zijn verantwoordelijk 
voor het medisch beleid. De artsen werken ook nog in het ziekenhuis van UZ 

Kortenberg.

Daarnaast is er een internist (0,30 %) die 4 dagen per week aanwezig is en 

verantwoordelijk is voor de somatische zorg, wat voorkomt dat patiënten hiervoor 

moeten overgebracht worden naar een andere ziekenhuiscampus. 

 

 Het multidisciplinaire team van de Sp-afdeling is als volgt samengesteld:

o Hoofdverpleegkundige 0,95 VTE 

o Verpleegkundigen A1 6,73 VTE 

o Verpleegkundigen A2 3,58 VTE 

o Zorgkundigen 7,43 VTE 

o Maatschappelijk assistente 0,50 VTE 

o Lic. psychologie 0,75 VTE 

o Ergotherapeute 0,90 VTE 

o Kinesist 1,50 VTE 
 

De afdeling kende een groot personeelsverloop tot eind vorig jaar. Er komt nu een 

constante in dit team wat tegemoet komt aan de kwaliteit van zorg van de patiënten. 

 

Voor ondersteuning van medewerkers uit de mobiele equipe doet men beroep op 

campus Pellenberg of het intern interimbureau van UZLeuven. 

 

 Op basis van het uurrooster van de maand juni kan gesteld worden dat:

o de verpleegkundige permanentie op alle dagen van de week verzekerd is 
o tijdens de nacht er op de afdeling één verpleegkundige aanwezig is met 

ondersteuning van een zorgkundige die werkt over de 2 afdelingen heen. 
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 Uit documenten blijkt dat er tot in 2009 elk jaar een toename was van het aantal 

gefixeerde patiënten. Sinds een aantal maanden kwam hier verandering in door het 

nemen van  volgende initiatieven:

o er wordt multidisciplinair bekeken wat de minst ingrijpende benadering is 

voor de patiënt (o.a. verpleegdeken, bed met lage bodem) 

o voor het opbouwen van deskundigheid werd een bezoek gebracht aan een 

RVT die een ruime ervaring heeft met deze doelgroep 

o er werd door dit RVT een ondersteunend bezoek gebracht aan de campus 

o een medewerker bekwaamde zich tot referentiepersoon dementie 
o om de aandacht te vestigen op de toepassing van sederende medicatie 

wordt deze medicatie bovenaan op de medicatiefiche vermeld onder een 
afzonderlijke rubriek 

o de verdere visieontwikkeling zou moeten leiden tot een nultolerantie van 

fixatie. 
 

Tijdens de rondgang op de afdeling werd vastgesteld dat geen enkele patiënt gefixeerd 

was. 

 De overlegmomenten op deze afdeling zijn:

o op het niveau van de patiënt: 
 Dagelijks drie briefingmomenten bij dienstoverdracht 
 Maandag: vloeroverleg met de artsen (ASO en supervisor), de 

hoofdverpleegkundige en de psycholoog 

 Dinsdag: opleidingsmoment voor de medewerkers kort na de middag 

(moment waarop de meeste medewerkers aanwezig zijn) 

 Woensdag: oriëntatievergadering multidisciplinair 

 Vrijdag: supervisiemomenten voor de artsen 

 De wekelijkse tour: op 4 dagen worden alle patiënten gezien; de 

internist sluit bij dit moment aan, evenals de toewijsverpleegkundige en 

de sociale assistent 

 Wekelijks: afstemmingsvergadering voor de therapeuten. 

 

o op beleidsniveau: 
 Vergadering van het dagelijks bestuur waarbij aansluiten: artsen, 

hoofdverpleegkundige, psychologe, clusterverantwoordelijke, 

verpleegkundig manager, op afroep bv. computerverantwoordelijke. De 

vergadering gaat om de drie maand door. 

 Beleidsdag: tweemaal per jaar 

 Onderscheiden werkgroepen: o.a. palliatieve zorg, ontslagbegeleiding, 

werkgroepen met referentieverantwoordelijken. 

 

 Het therapeutisch aanbod is weergegeven in een weekschema met

o een algemeen aanbod aangepast aan de doelgroep (ROT, reminiscentie,…) 

o individuele therapiemomenten 

o kiné- en ergo-activiteiten 

o testing valpreventie. 
 

 Op regelmatige basis worden familieavonden georganiseerd rond dementie. 
Inhoudelijk is er een toelichting over reactivatie, keuze van activiteiten, belang van 

structuur en tips voor het omgaan met dementerenden.
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 Van bij de opname is DNR een gespreksonderwerp met de familie (indien mogelijk 

met betrokkenheid van de patiënt). De keuze wordt gerespecteerd en opgenomen in 

het EPD. Palliatieve patiënten en hun familie kunnen rekenen op een deskundige 

begeleiding met ondersteuning van een palliatief deskundige.

 

 Medicatiebeleid:

o De aanlevering gebeurt vanuit het UZLeuven: 
 Wekelijks is er een grote aanlevering van de algemeen gebruikte medicatie. 

Deze wordt niet verdeeld onder de patiënten, maar wordt bewaard per 

product in een bakje in een afgesloten (reserve)kast. 

 Dagelijks en indien nodig bijkomend met de pendeldienst. 

o De inhoud van de reservekast van de beide afdelingen is afgestemd op elkaar. 

Medicatie die niet frequent meer gebruikt wordt bij controle van de kast uit de 

reserve genomen worden. 

o Verdovende medicatie wordt bewaard in een afgesloten safe. De nodige 

opvolging wordt voorzien. 

o Klaarzetten - toedienen: 

 De nachtverpleegkundige zet de medicatie klaar voor de komende 24 u. in 

een dispensor op basis van de medicatiefiche. De medicatie wordt deels 

genomen uit de reserve en deels uit de individuele reserve van de patiënt. 

 Medicatie wordt gecontroleerd voor het toedienen en wordt toegediend 

door de toewijsverpleegkundige. Het manueel aftekenen (o.a. voor 

pijnmedicatie) kan geverifieerd worden op basis van een handtekeninglijst. 

 Een laptop is beschikbaar op een roltafel zodat alle handelingen op de 

plaats van uitvoering kunnen afgetekend en gecontroleerd worden. 

 

 Het voeren van een handhygiëne- en een infectiepreventiebeleid wordt op de afdeling 

als een belangrijk item beschouwd, rekening houdend met de patiëntendoelgroep en 

de daarmee gepaard gaande somatische zorgen. Patiënten worden bij de opname en 

verder wekelijks gescreend op MRSA. Op de dag van het bezoek waren 4 patiënten 

MRSA-positief. De procedure uit het UZLeuven wordt strikt toegepast.

 

Architectonisch 

 

 De laatste aanpassingen in dit gebouw dateren van medio 2006 en kaderen binnen

de opstart van deze 2 afdelingen. De afdeling oogt gezellig, o.m. door het gebruik van 

eigentijdse kleuren. Een aantal aanpassingen zijn nog in het vooruitzicht. 

 

Er zijn volgende ruimtes: 

o 9-eenpersoonskamers en 10-tweepersoonskamers. Alle kamers beschikken 
over een sanitaire ruimte met toilet en lavabo, verlaagde spiegel en waar 
nodig een toiletverhoger. Een oproepsysteem is voorzien waar nodig. 

o In de tweepersoonskamers is slechts één lavabo. Om hygiënische redenen 

wordt gebruik gemaakt van individuele waskommen. 

o een badkamer met relaxatiebad, een genivelleerde douche 

o een reminiscentiekamer, die nog verder zal aangekleed worden 

o een isolatiekamer 

o afzonderlijke sanitaire installaties voor patiënten, bezoekers en personeel 

o een ruime gemeenschappelijke eet- en zitruimte 
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o een beveiligde tuin op de benedenverdieping, met ruim zicht in een 

natuurzone met mogelijkheid tot kleine tuinactiviteit 

o vertikaal verkeer mogelijk met een personenlift. 
 

Volgende aanpassingswerken zijn voorzien op korte termijn: 

o alle toiletten zullen verhoogd worden 
o om kwetsuren te vermijden bij een valincident in de sanitaire ruimte zal er 

een kap gemaakt worden over de centrale verwarming 

o in de sanitaire ruimte worden armsteunen voorzien aan de toiletten 

o het verder inrichten van de reminiscentieruimte 

o het aankleden van de badkamer tot snoezelruimte. 

 
 

8.4.4.2 Sterke punten 

 
 Tegen eind 2010 zal een draaiboek van de afdeling beschikbaar zijn. Opname- en 

ontslagprocedure zullen hier deel van uitmaken.

 

 De visieontwikkeling rond het werken met personen met het dementiesyndroom 

resulteerde in een aantal verbeterprojecten, o.a. de opstart van een fixatie-arm beleid, 

de uitbouw van een specifieke en individuele begeleiding voor de doelgroep.

 
 

8.4.4.3 Non-conformiteiten 

 

 De patiënten moeten in hun verplaatsing in de dienst geholpen worden door leuningen 

en handgrepen. Deze zijn niet voorhanden in de gangen en momenteel ook niet in de 

sanitaire ruimte. Er zijn ook geen rustmogelijkheden in de gangen.

 

 De isolatiekamer is rechtstreeks toegankelijk vanuit de gang en is niet voorzien van 

een sas. Er is geen klok aanwezig of in de omgeving zichtbaar opgesteld voor de 

patiënt. Er is een oproepsysteem dat niet bereikbaar is voor de patiënt indien hij 

gefixeerd is op bed. Als alternatief wordt een verlengkoordje voorzien dat  

vastgemaakt wordt aan de hand van de patiënt. Ook dit alternatief is niet aanvaardbaar.

 
 De erkende opnamecapaciteit van 31 Sp-bedden wordt niet volledig benut. De 

afdeling kan geen 31 bedden plaatsen.

 
 

8.4.4.4 Aanbevelingen 

 

 Op de afdeling worden meerdere zinvolle overlegmomenten georganiseerd. Er wordt 

geadviseerd een fiche uit te werken per overlegmoment waarin wordt omschreven 

welke de doelstelling is van de vergadering, wie deelneemt, wie de agenda bepaalt, 

taken en verantwoordelijkheden,… .

 

 Momenteel is er een beleidsplan per cluster maar nog niet op afdelingsniveau. Het 

strekt tot aanbeveling op termijn op afdelingsniveau te gaan werken met een 

beleidsplan waarin projecten concreet uitgeschreven zijn, met vermelding van de 

doelgroep, verantwoordelijkheden, tijdspad en middelen die er aan besteed zullen
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worden. Het werken met een afdelingsbeleidsplan geeft ook de mogelijkheid om na te 

denken over hoe sterke punten nog versterkt kunnen worden of in stand gehouden en 

hoe verbeterpunten kunnen gerealiseerd worden. 
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9 Module Resultaten 

 
9.1 Resultaten bij klanten 

 
9.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 In de periode 2005-2009 werden jaarlijks metingen verricht van de tevredenheid van 

de gebruikers aan de hand van het instrument Delta van het CZV. In 2005 deed de 

afdeling kinderpsychiatrie niet mee, aangezien het instrument op dat ogenblik voor 

die leeftijdsgroep niet geschikt was. Vanaf 2007 werden ook patiënten van de 

kinderpsychiatrie mee bevraagd met een aangepaste vragenlijst. 

 
 In 2007 werd ervaren dat het instrument niet geschikt is voor de bevraging van 

demente en/of verwarde patiënten op de gerontopsychiatrie. 
 

 In het KWHB wordt uitgebreid gerapporteerd over de methodiek en over de 

resultaten van de bevraging, waarbij de koppeling is gemaakt tussen de mate van 

tevredenheid over een bepaalde stelling en het belang dat het thema voor de patiënt 

heeft. 

 

 In 2009 werd een uitvoerige terugkoppeling georganiseerd van alle metingen en dit 

zowel aan de beleidsverantwoordelijken als aan de medewerkers op de afdelingen. 

Daarbij kwamen een aantal klassieke knelpunten in beeld zoals de informatie over de 

kostprijs van de opname en de informatie over de medicatie. Ook de verouderde 

infrastructuur was een minpunt. In de vermelde verbeteracties zijn maatregelen 

genomen om aan de minpunten te verhelpen. 

 
 In het KWHB wordt ook de klachtenprocedure vermeld als bron van informatie over 

patiëntentevredenheid. 

 

 
9.1.2 Sterke punten 

 
 Het UPC Salve Mater peilt regelmatig naar de tevredenheid van de patiënten en 

koppelt daar ook verbeteracties aan. 

 
 Het is aangewezen om ook de ontwikkelingen inzake outcomemeting te volgen als 

instrument om de tevredenheid van gebruikers op te volgen. 
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9.2  Resultaten bij medewerkers 
 
9.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 In de periode 2005-2006 werd een bevraging van de medewerkerstevredenheid 

uitgevoerd met het instrument Delta. 

 

 Vanaf 2008 werd in het UPC Salve Mater een vragenlijst gebruikt die was ontwikkeld 

door het AZ St. Jan te Brugge. Het is een eenvoudige lijst met 10 vragen die 
opgebouwd is rond drie topics: leiderschap, stress en regelruimte. 

 

 In het KWHB zijn de resultaten beknopt weergegeven. 

 

 Er is een nieuwe bevraging voorzien in 2011. 

 
 

9.3 Resultaten in de samenleving 
 
9.3.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het ziekenhuis UPC Salve Mater deelt haar taken ten aanzien van de maatschappij in 

3 netwerken in, m.n. het zorgnetwerk, het kennisnetwerk en het informatienetwerk. 
 

o Het zorgnetwerk: 
 In het kader van de erkenningsnormen heeft het UPC Salve Mater voor 

psychiatrie samen met het UZ Leuven niet minder dan 13 

samenwerkingsverbanden. 

 Het UPC Salve Mater is ruim vertegenwoordigd in vzw’s in de regio 

Vlaams-Brabant (Leuven+ Halle-Vilvoorde) - Brussel voor haar drie 

beleidsdoelgroepen Kinderen & Jongeren, Volwassenen en Ouderen. 

Tussen het UPC Salve Mater en de vzw’s is er een bestuurlijke en 

klinische verankering. 

 Het UPC Salve Mater is betrokken bij zorgvernieuwingsprojecten 

zoals: 

 in samenwerking met eerste lijn (EL): psychotherapeutisch 
interventies bij ouderen in de thuissituatie (PIOT), outreaching 

voor kinderen en jongeren (KiTT) 

 in samenwerking met EL en GGZ: ontslagmanagement, EPSI, 

transversaaloverleg, VRINT-VDIP Leuven 

 in samenwerking met TEW (tewerkstelling) is het betrokken bij 
Activering – ECHO Groot Leuven, en met GGZ voor Tender 

arbeidstrajectbegeleiding en activeringszorg 

 in samenwerking met het VAPH: de mobiele interventiecel 

(MIC) mentale handicap. 

 in samenwerking met justitie: For-K: crisisbedden en 

outreaching FAdO-IBE 
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 het neemt deel aan de stuurgroep interfamiliaal geweld in de 

politiezone Leuven met vertegenwoordiging van het CAW- 

Leuven, CGG VBO, het parket, het Justitiehuis, de Jeugd en 

Sociale dienst van de politiezone Leuven. 

 

Het participeert aan meerdere therapeutische projecten (TP) o.a.: 

 het TP voor jongeren met persoonlijkheidsstoornissen (in 

samenwerking met het CLB, het PZ van Tienen en PassAnt) 

 het TP COACH regio Groot Leuven: een netwerking voor 
volwassenen die resulteerde in een sterke daling van het aantal 

opnames op EPSI 

 het TP voor ouderen met depressieve stoornissen (in 

samenwerking met PZ Diest, Tienen, Bierbeek). 
 

Het ziekenhuis neemt niet alleen deel aan, maar financiert in totaal 

meer dan 18 VTE medewerkers ter ondersteuning van meerdere 

zorgvernieuwings- en therapeutische projecten. 

 

o Het kennisnetwerk: 
 In het Universitair Psychiatrisch Centrum worden niet alleen intern 

vormingen en bijscholingen georganiseerd, maar wordt ook kennis 

doorgegeven door het opnemen van externe lesopdrachten en het 

publiceren van artikels. 

 Het ruime publiek kan aansluiten bij studiedagen waarop experten van 

het ziekenhuis worden uitgenodigd als gastspreker. 

 Externe lesopdrachten zijn o.a.: 

 het ziekenhuis wordt via de ziekenhuisagent betrokken bij de 

opleiding van vrederechter en zal in 2011 betrokken worden bij een 

meerdaagse opleiding voor justitiemedewerkers 

 er zijn lesopdrachten in alle vakgroepen die betrekking hebben op 

de gezondheidszorg 

 in samenwerking met het departement Gezondheidszorg, 

Gezondheidszorg en Technologie en het Sociaal werk van de KU 

Leuven en de K.H.Kempen werd in het academiejaar 2009-2010 

gestart met een bachelor-na-bachelor in de geestelijke 

gezondheidszorg. Deze opleiding wordt geëvalueerd eind dit 

academiejaar en wordt op die basis bijgestuurd. 

 

 Interne vorming en bijscholing: 

 Het UPC Salve Mater organiseert de ASO-opleiding, 

gespecialiseerde postgraduaat therapieopleidingen (bv. systeem- 

therapie, …) en wordt betrokken bij het herwerken van een nieuw 

leerplan voor psychologie en bij het uitschrijven van een 

opleidingsplan voor een master-na-master. 

 Ter ondersteuning van patiënten met schizofrenie wordt, in 

samenwerking met Similes, familie opgeleid om aan andere families 

opleiding te geven. 

 Het departement Onderwijs en Navorsing organiseert woensdag- en 

donderdagseminaries psychiatrie. 

 Er is de werkgroep hoofdverpleegkundigen psychiatrie. 
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 Aanbod van vormingactiviteiten voor huisartsen zijn o.a.: 

o Leuvense driedaagse 

o Toelichting over de nieuwe afspraken rond suïcide 

o Studiedag over het toenemend gebruik van psychofarmaca. 
 

Momenteel loopt een bevraging bij de huisartsen over bipolaire 

stoornissen in voorbereiding op navorming. 

 

 Het UPC Salve Mater heeft een vertegenwoordiging in het bestuur van 

meerdere beroepsorganisaties, o.a. in de Vlaamse vereniging voor 

psychiatrie, in de Medisch-psychologische commissie, in het Vlaams 

Artsen Syndicaat en VVAPZ, in de redactie van het Tijdschrift voor 

Psychiatrie (waarin het publiceert). 

 

 Er is zowel een medische als niet-medische externe vertegen- 

woordiging in meerdere organisaties: 

 

 de ledenverenigingen o.a. Zorgnet Vlaanderen, OP-GGZ Vlaams- 

Brabant 

 een beleidsvertegenwoordiging in o.a. de NRZV (permanente 

werkgroep psychiatrie en de ad hoc-werkgroep kinderen- en 

jeugdpsychiatrie), de Integrale Jeugdhulp, het overlegplatform 

Vlaamse K-diensten, de Vlaamse stuurgroep Suïcidepreventie en 

Gedwongen Opname, Vlaams Platform Zorgbegeleiding (VDAB) 

 de functionele netwerken o.a. in Halle-Vilvoorde en het netwerk 

verstandelijke handicap 

 het structureel overleg met de Broeders van Liefde 

 bestuursmandaten worden opgenomen in o.a. BW (De Hulster, 

Fides, Hestia), woonzorgcentra (De Wingerd, Vogelzang,) 

geïntegreerde diensten voor thuiszorg, revalidatiecentrum, MPC, 

vertrouwenscentrum kindermishandeling, centrum voor 

ontwikkelingsstoornissen. 

 

o Het informatienetwerk: 
 Momenteel is er op de website (www.uzleuven.be/brochures-en-films) 

van het UZ Leuven: 

 informatie over GGZ: zoals video’s over depressiviteit, ADHD, 

drugverslaving, Alzheimer; 

 informatie voor het publiek en de media: nieuwskalender, 

evenementen, jobinfobeurs, een website rond gebruik van 

psycho-farmaca, een website (www.com-ment.be) tot 

bevordering van communicatie over GGZ, psycho-educatieve 

website; 

 er is het project Child Convent en de herbestemming van het 

Kartuizerklooster voor de inhuizing van diverse diensten 

werkzaam met kinderen en jongeren (kadert binnen de 

maatschappelijke en universitaire opdracht van het UPC). 

http://www.uzleuven.be/brochures-en-films
http://www.com-ment.be/
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 Om tegemoet te komen aan de positieve beeldvorming rond de 

psychiatrische patiënt en de psychiatrie zijn er o.a. volgende 

initiatieven: 

 er werd een lessenreeks georganiseerd met betrokkenheid van 

ex-patiënten over “leven met een psychiatrische handicap” 

 er is het therapeutisch project waar hulpverleners praten met 

patiënten 

 in samenwerking met Lucas was er een studiedag rond “stigma” 

 een onderzoeksproject rond KOPP werd gefinaliseerd, er volgt 

nu een implementatieperiode 

 voor de problematiek ADHD werd een module ontwikkeld voor 

scholen en er was het proefproject “Toverbos” (over hoe 

kleuters leren omgaan met emoties) 

 Campus Lubbeek nam deel aan de openbedrijvendag 

 in samenwerking met vzw’s BW was er ‘kunst in de steigers”. 

 
 

9.3.2 Tekortkomingen 

 

 Op vandaag gebeurt er in de universitaire psychiatrische centra nog te weinig 

onderzoek naar een aantal majeure geestelijke gezondheids-problemen zoals 

geestelijke ongezondheid als oorzaak van invaliditeit, bijhorende problemen die 

tewerkstelling van psychiatrische patiënten verhinderen, redenen die de toenemende 

zorgvraag in de GGZ verklaren, … en dit is ook voor dit ziekenhuis het geval. Het 

ziekenhuis voert tijdens de bespreking van deze vaststelling op de terugkomdag aan 

dat het hier niet voldoende middelen voor krijgt waardoor deze opmerking, die 

fundamenteel een tekortkoming is maatschappelijk gezien, in het kader van de audit 

omgebogen wordt naar een aanbeveling. 

 

 In verband met de zorgvernieuwing in de GGZ wordt er te weinig geïnvesteerd in 
nieuwe concepten en methoden bv. FACT, opleiding van sociaal psychiatrisch 

verpleegkundigen, … 

Tijdens de terugkomdag werd bijkomend gesteld dat In het verlengde van de 

opgestarte projecten (bv Activering, ECHO, tender en Vlaams platform 

Zorgbegeleiding, IPEO, …) en ook in het kader van de komende 107-projecten bestaat 

de ambitie om een voorbeeldfunctie op te nemen en om de nodige 

onderzoeksinspanningen te doen. UPC KULeuven zal ikv het project art 107 een grote 

investering doen in de zorgvernieuwing in onze regio. 

 

 Op het gebied van onderwijs is de voorbeeldfunctie een punt van aandacht: in welke 

mate kunnen richtlijnen en zorgprotocollen de toekomstige zorg in het werkveld 

bevorderen. 

 
 

9.3.3 Aanbeveling 

 

 Het onderzoek en onderwijs zou de vermaatschappelijking van de zorg meer ten goede 

moeten komen en de actuele ontwikkelingen beter moeten ondersteunen (vb. wat is 
nodig om goede FACT-zorg in Vlaanderen te installeren). Maatschappelijk 
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belangrijke mogelijke toepassingen worden niet onderzocht, bv. mogelijke 

toepassingen van genetica in preventie (vb. risico op psychose bij cannabisgebruik). 

 

 
 

9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 
 
9.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis houdt aan de hand van bijzonder uitgebreide MPG-overzichten en het 

werken met indicatoren de karakteristieken van het ziekenhuis in het oog. Keuzen uit 

het verleden m.b.t. klinische zorg werden bestendigd. Informatie wordt bezorgd aan 

supervisoren en per cluster. Informatie vermeld in het (ontwerp) Dashboard is 

verhelderend. 

 

 Wat onderzoek en onderwijs en de supergespecialiseerde zorg betreft, worden in de 

documenten die ter beschikking gesteld werden geen (nieuwe) keuzes gemaakt. Het 

ziekenhuis stelt de opties te volgen die bepaald werden in het samenwerkingsakkoord 

dat geleid heeft tot oprichting van het UPC KULeuven. 

 

 De vermenging tussen universitaire functies (academische tewerkstelling, 

academische vergoedingen, fondsen, bekostiging en onderhoud van academisch 

bedoelde infrastructuur,…) en taken en de ziekenhuistaken enerzijds en tussen de 

verschillende onderdelen van het UPC KULeuven (Salve Mater, Kortenberg, 

kinderpsychiatrie) anderzijds beperken in aanzienlijke mate de transparantie. 

 

 Kwaliteitsindicatoren zijn vervat in het kwaliteitshandboek. 

 

 Het ziekenhuis heeft tot nu toe zijn veiligheidsbeleid opgevolgd via indicatoren voor: 

o medicatievoorschrift en medicatiebedeling; 
o correcte informatieoverdracht via het systematisch handelen dat in het dossier 

is terug te vinden en goede informatiedoorstroming naar verwijzers via de 
gestandaardiseerde ontslagbrief; 

o het registreren en evalueren van valincidenten; 

o het registreren van isolatie en fixatie; 

o het registreren en opvolgen van suïcidepogingen en suïcides. 
 

De resultaten van de metingen en hun opvolging worden gerapporteerd via het 

kwaliteitshandboek en IPAG. 

 

 Het veiligheidsmanagement van het ziekenhuis wordt gestuurd vanuit het 

patiëntveiligheidscomité en uitgevoerd via 5 werkgroepen die trimestrieel 
samenkomen. Fase van uitvoering: fase van analyse. 

 

 Het ziekenhuis heeft voor het eerst in langere tijd een jaarverslag gemaakt. 

 

 Het ziekenhuis werkt aan veilige zorg (federaal project). 

Er is een cultuurmeting patiëntveiligheid gebeurd. Er is beleid omtrent agressie, 

suïcidepreventie, valincidenten. Het aantal afzonderingen en het aantal suïcides is erg 
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beperkt. Het aantal valincidenten (op gerontopsychiatrie) is significant en hier is 

beleid rond. Het ziekenhuis registreert ook merkwaardig genoeg een aantal 

valincidenten tijdens fixatie. In de documenten geeft het ziekenhuis aan dat de 

registratie van valincidenten niet volledig is en dat volgens de planning de oorzaken 

van het vallen nu ook bekend zouden moeten zijn. Het ziekenhuis doet systematische 

inschatting van een aantal risico’s van patiënten op spoed en gebruikt o.m. IPEO. De 

resultaten die getoond werden zijn evenwel niet interpreteerbaar. 

 

 Het ziekenhuis beschikt over de nodige attesten (bedrijfsrevisor). 

 

 Er vinden patiëntentevredenheidsonderzoeken plaats, met behoorlijke resultaten. 

 

 Toegankelijkheid van het ziekenhuis is behoorlijk, onder meer door de aanwezigheid 

van een EPSI, waardoor er permanent ASO’s in huis zijn, een gegeven wat in een 

ruime regio bekend is. 

 

 Het aantal opnames is niet overdreven hoog, en is in belangrijke mate beïnvloed door 

enerzijds de crisiswerking (talrijke korte opnames), anderzijds de werking van 
sommige afdelingen (met dan minder turn over). 

 

 De cijfers van het UPC KULeuven omvatten onderdelen van de verschillende 

erkenningen (UZLeuven: kinder- en jeugdpsychiatrie, EPSI – UPC Salve Mater: 
campus St. Pieter, campus Lubbeek). 

 

 Doelmatigheid van de zorg valt slecht te beoordelen. Gemiddelde bedbezetting is 83 

% - 90% . Het aantal liaisonactiviteiten werd opgegeven. Opvallend hierbij is dat 

liaisonpsychiatrie (onderdeel artsen) enkel door geneesheer-specialisten lijkt te 

gebeuren (naamopgave en nomenclatuurgebruik). 
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10 Bespreking 

Het UPC Salve Mater is een ziekenhuis dat zich de voorbije jaren ingeschreven heeft in een 

aantal samenwerkingsverbanden, dit om een zo goed als onmogelijke opdracht (een 

kwalitatief hoogstaande en innovatieve geestelijke gezondheidszorg, wetenschappelijk 

relevant onderzoek en een onderwijs wat met de huidige tendensen en evoluties mee is) 

proberen waar te maken. 

 

De belangrijkste oorzaak voor deze bijna onmogelijke taak is dat het UPC Salve Mater in zijn 

benaming immers wel de titel “universitair psychiatrisch centrum” draagt, maar hier niet de 

middelen voor krijgt. 

 

Dit laatste heeft meerdere redenen. Een ervan is het feit dat de ziekenhuiswetgever en 

-financier het concept “universitaire psychiatrische ziekenhuizen” niet kent noch erkent. Een 

andere is dat er bij de verdeling van de onderzoeksmiddelen geen aparte kamer voorzien is in 

het FWO, zodat er geen aparte aandacht voor dit maatschappelijk uiterst belangrijk domein is. 

 

De oplossingen die men gezocht heeft, zijn enerzijds een samenwerkingsverband met het UC 

St. Jozef Kortenberg, dat het de laatste jaren erg goed gedaan heeft en hierdoor heel wat heeft 

kunnen inbrengen en dat nog zal kunnen doen (en waar de beide psychiatrische ziekenhuizen 

vanuit het principe van kruisbestuiving beter van worden), anderzijds het nauwer aanschurken 

tegen het grote moederziekenhuis UZ Leuven. Een andere operatie die hiertoe bijgedragen 

heeft, is de overname en reconversie van het Psychogeriatrisch Centrum, wat vroeger in de 

Vlamingen-straat (Leuven) gelegen was en nu tijdelijk ondergebracht is in Lubbeek. Ook dit 

heeft bijkomende middelen (mensen, bedden, …) gegenereerd. 

 

Het samenwerkingsverband draagt de naam UPC KULeuven en kent een interne organisatie 

over een aantal clusters heen, die in de toekomst verder ondergebracht zullen worden in 

zorgprogramma’s. 

 

Er werd voor het opzetten van het UPC KULeuven gebruik gemaakt van constructies die niet 

voorzien zijn in de wetgeving, waardoor er heel wat non-conformiteiten ontstaan zijn welke 

op hun merites getoetst worden. Een vraag waarvoor tijdens de audit geen antwoord kon 

gevonden worden, is waarom het ziekenhuis de samenwerkingsmogelijkheden die de 

wetgever wel voorzien heeft, niet gebruikt heeft. Het ziekenhuis vraagt geen enkele associatie. 

 

Samenwerkingsverbanden (en structuren) die niet op eenzelfde manier op touw gezet werden 

maar die ook van belang zijn, betreffen deze die de opdrachten onderwijs en onderzoek ten 

goede zouden kunnen komen. Er wordt hierbij heel specifiek gedacht aan samenwerking met 

de universiteit zelf, met de hogescholen (associatie), HIVA, ... Een rechtstreeks en regelmatig 

contact (op strategisch niveau) tussen het directiecomité UPC KULeuven en een van zijn 

beheerders, m.n. de universiteit, zou ertoe kunnen bijdragen dat deze dialoog met kracht op 

gang gebracht en onderhouden wordt. 

 

Wat het aantrekken van externe middelen voor onderzoek betreft, is aan te stippen dat het 

ziekenhuis haar industriegerelateerde sponsoring heeft kunnen beperken tot slechts 20% van 

de onderzoeksmiddelen, waardoor er toch voldoende kansen bewaard blijven voor 

onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Een opvallend gegeven -wat met bijzondere 

waardering vastgesteld kon worden- is dat het UZ Leuven zelf, vanuit het principe van 

solidariteit, een belangrijke inbreng aan middelen doet via het KOF. 
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Ook de inbreng vanuit het UC St. Jozef Kortenberg wordt als significant beleefd: het 

gezamenlijk opstellen van de “academische lijnen”, veruitwendigd in de academische 

benoemingen die de voorbije jaren gebeurden, en ook in het verder ontwikkelen van de 

dienstverlening (in de zorg) zijn de eerste vruchten die merkbaar zijn. 

 

De voordelen in de samenwerking UPC KULeuven zijn: deskundigheid, solidariteit en 

inbreng van middelen, het realiseren van een voldoende grote kritische massa en de 

samenwerking an sich. 

 

Nadelen: semi-onwettige formules (de formele kant is voor een aantal belangrijke zaken wel 

geborgd, maar in het operationele worden heel wat regels op een eigenzinnige wijze 

ingevuld), een hoge mate van complexiteit en hieruit voortvloeiende traagheid in 

besluitvorming en communicatie alsook efficiëntieverlies. 

 

Een gevolg van de complexiteit is dat de beleids- en bestuursinformatie ook op een complexe 

en soms niet gesynthetiseerde wijze aangeleverd wordt, wat betekent dat men in de toekomst 

toch genoodzaakt zal zijn om eenvoudiger structuren uit te denken of een aantal 

bevoegdheden zal moeten delegeren, zeker als men weet dat er nog enkele bestuurslagen bij 

zullen komen door de introductie van de zorgprogramma’s, door de opstelling als 

netwerkziekenhuis, de uitbouw als kenniscentrum, … Langs de andere kant is het ook wel te 

begrijpen dat een gezamenlijke aansturing en aanpak over twee verschillende rechtspersonen, 

drie erkenningsnummers, 4 klinische sites niet zo eenvoudig te organiseren valt. 

 

Een ander nadeel wat gedetecteerd wordt, vooral in de samenwerking met UZ Leuven zelf, is 

een verlies aan specifieke psychiatrische deskundigheid die (nog) niet volledig 

gecompenseerd wordt door de inbreng van UC St. Jozef. Domeinen waarin deskundigheid 

verdere aandacht behoeven, zijn: de verpleegkundige inbreng (verpleegkundige specialisten 

op het vlak van psychiatrie, ook toekomstgericht (het opzetten van een opleiding sociaal- 

psychiatrische verpleging) het opwaarderen van de (bv. socio-)therapeutische mogelijkheden 

van psychiatrisch verpleegkundigen), het maatschappelijk werk (verschuiven van het accent 

van ontslagmanagement naar het zich ook inschrijven in reïntegratie- en rehabilitatie- 

methodieken en dito filosofieën), kwaliteitszorg in enge zin (focus op het product patiënten- 

zorg) en het dienstverleningsproces (met aandacht voor de moderne inzichten in verband met 

suïcidepreventie, wat meer is dan een goede implementatie van IPEO, en niet alleen een 

effectief maar ook een modern afzonderingsbeleid), voor psychiaters en psychologen hun 

bijdrage aan de noodzakelijke ontwikkelingen op het vlak van het zichzelf leren toetsen aan 

wetenschappelijke evidentie, niet alleen om de eigen werking te verbeteren en te bevorderen, 

maar ook als bijdrage voor een toekomstige cultuur onder professionals (het zich leren 

verhouden tot richtlijnen en vastleggen van goede zorg in protocollen), dit vanuit een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid als opleidingscentrum. Deze laatste opmerkingen 

hebben enkel betrekking op de clusters volwassenen- en ouderenpsychiatrie en betreffen de 

algemeenheid (er is bijvoorbeeld wel een herziening gebeurd van het protocol delier in het UZ 

Leuven). 

 

Een kritisch punt op het vlak van dienstverlening is het elektronisch patiëntendossier. Het is 

van belang dat dit in de eerste plaats een dossier blijft dat de psychiatrische zorg ten goede 

komt, wat impliceert dat het EPD van het UC St. Jozef niet zonder meer aan de kant kan 

geschoven worden. 
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Hoewel er heel wat aandachtspunten kunnen geformuleerd worden, is het algemene oordeel 

erg positief en dit is de centrale boodschap. De kiemen zijn duidelijk gelegd voor een verdere 

uitbouw van de universitaire functies. 

 

Zowel de reeds geleverde inspanningen om tot een betere samenwerking met de faculteiten te 

komen als de ontwikkeling van de zorgprogramma’s, moeten hierbij vroeg of laat de nodige 

resultaten opleveren. 

 

Wat de zorgprogramma’s betreft, is de conceptueel belangrijkste meerwaarde te zoeken in de 

integratie tussen zorg-onderwijs-onderzoek en de koppeling met de academische aanstellingen 

en de hiermee gepaard gaande duale aansturing. Omwille van een nog niet geïmplementeerd 

zijn op dit moment van de zorgprogramma’s, is het wellicht nog te vroeg om hier meer over te 

stellen. Wel lijkt er, op basis van de ter beschikking gestelde informatie, paradoxaal genoeg 

toch nog meer aandacht nodig te zijn voor de inhoudelijke en cliëntgerichte invulling, 

zorgprocessen inbegrepen. Op dit moment zijn de zorgprogramma’s nog veel te “algemeen” 

opgezet. 

 

Een andere zeer hoopvolle ontwikkeling is dat eindelijk nieuwbouw, zowel voor de 

volwassenen- en ouderenpsychiatrie als voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in zicht komt. 

Dit zal een majeure stap voorwaarts betekenen op het vlak van integratie en van 

destigmatisering. In het bijzonder de volwassenen- en ouderenpsychiatrie zal eindelijk, na al 

die jaren, over hedendaagse infrastructuur kunnen beschikken. De impact hiervan kan 

moeilijk overschat worden. 

 

De uitbouw van de ambulante centra, afgesplitst van het klinisch centrum, moet op zijn 

merites onderzocht worden: het is en blijft van belang om het efficiëntieverlies door 

versnippering maximaal te voorkomen. Op een of andere manier zouden de functies zorg- 

onderzoek-onderwijs zo goed mogelijk samen moeten gehouden worden, ook in de ambulante 

geestelijke gezondheidszorg (waar het bijvoorbeeld op heden niet mogelijk is om te 

beantwoorden aan de eisen die gesteld worden aan stageplaatsen voor artsen-specialisten in 

opleiding). Tevens is het van belang om niet te veel sites te blijven exploiteren. 

 

De andere grote beleidskeuzes van het ziekenhuis zijn de netwerking en het kenniscentrum. 

Wat netwerking betreft, zal er hopelijk ruimte genoeg blijven voor de eigen inbreng van de 

partners en zal de oriëntatie van het netwerk best dienend zijn, dit vooral ten aanzien van de 

behoeften van de bevolking, in het bijzonder omwille van het feit dat dit netwerk een erg 

dominante positie zal innemen in de provincie en de andere zorgaanbieders (op enkele 

uitzonderingen na) eerder neigen naar het innemen van posities in de categorale zorg. 

 

Kenniscentrum en kennisopbouw zal hopelijk ook de bevolking ten goede komen. Onze 

maatschappij heeft immers een urgente behoefte aan het verminderen van mortaliteit, 

morbiditeit en invaliditeit door het geestelijk ongezond zijn. 


