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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 26 oktober 2010 Audit 

Woensdag 3 november 2010 Audit 

Dinsdag 17 november 2010 Audit 

 

Op datum van 11 januari 2011 vond er een terugkomdag plaats in Brussel. Opmerkingen of 

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

cursieve vorm. 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 

 
1.5 Auditplan 

 
 Dag 1    
 XXXX XXXX XXXX XXXX 

9u30 – 10u Inleiding – Voorstelling Zorginspectie en directie / staf 

10u – 12u30 Algemeen Beleid en 

Strategisch 

Management 

Afdelingsbezoek 

Cluster 

Ouderenzorg 

Kwaliteitsbeleid Verpleegkundig 

Beleid 

12u30 – 13u45 Middagmaal 

13u45 – 14u00 Overlegmoment Auditoren 

14u00 – 14u30 Medische Raad Resultaten in de 

samenleving 

Ombudsfunctie 

Therapeutisch Beleid Afdelingbezoek GO 

14u30 – 16u00 Medisch Beleid 

 

 Dag 2  
 XXXX XXXX 

9u30 – 14u45 Ethisch Comité 

10u45 – 12u00 Zorgprocessen Medicatiedistributie 

12u00 – 13u00 Comité Ziekenhuishygiëne Resultaten bij klanten en medewerkers 

13u00 – 14u00 Middagmaal 

14u00 – 14u30 Intranet 

 

 Dag 3  
 XXXX XXXX 

9u30 – 10u30 Sociale en herstelgerichte zorg, zorg naar 

familie 
Suïcidepreventie- en veiligheidsbeleid 

10u30 – 13u00 Afdelingsbezoek SBR Afdelingsbezoek FPA en FPB 

13u00 – 14u00 Middagmaal 

14u00 – 15u00 Afdelingsbezoek OPM 
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1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam: Universitair Psychiatrisch Centrum 

Sint-Kamillus 

Adres : Krijkelberg 1 

Gemeente: 3360 Bierbeek 

Telefoon : 016/45.26.11 

Fax: 016/46.30.79 

E-mail: Upc.st.kamillus@fracarita.org 

Website : www.kamillus.be 

Inrichtende macht: Vzw. Provincialaat Broeders van Liefde 

Voorzitter Raad van beheer : XXXX 

 

1.6.2 Organogram 
 

Algemeen directeur: XXXX 

Hoofdgeneesheer:: XXXX 

Verpleegkundig en paramedisch directeur: XXXX 

Facilitair directeur: XXXX 

Administratief directeur: XXXX 

Voorzitter medische raad: XXXX 

 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst: 
 

A: XXXX 

T XXXX 

Sp-psychogeriatrie: XXXX 

 

1.6.3.1 Non-conformiteit 

 Het geneesheer diensthoofd van de Sp-dienst is nog niet vervangen. 

 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opnames: 

 

 XXXX 

 

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

(gedwongen opname): 

mailto:Upc.st.kamillus@fracarita.org
http://www.kamillus.be/
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2 Administratieve gegevens 

 
 

2.1 Laatste erkenning 

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

erkenningsnummer 975 een verlenging van erkenning verleend in Universitair 

Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek voor 335 

bedden/plaatsen, zijnde : 

o 110 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 

december 2010. 

o 15 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 

2010. 

o 5 a-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 

2010. 

o 151 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 

december 2010. 

o 25 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 

2010. 

o 5 t-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 

2010. 

o 24 Sp-psychogeriatrie-bedden voor behandeling en revalidatie van patiënten 

met psychogeriatrische aandoening vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 

december 2010. 

 

2.2 Bemerkingen 

 
 Op datum van 01/10/2010 waren, de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 

verschillende afdelingen: 

 

Afdeling Kenletter 

 

Doelgroep Algemene Psychiatrie 

 AP 

 GO 

 SBR 

 TG 

 DZ 

 

 20 A / 6 T / 2 a(d) / 1 a(n) 

 16 A / 1a(d) / 2 a(n) 

 32 T / 2 a(d) / 1 a(n) 

 17 T 

 3 a(d) / 25 t(d) 

 

Doelgroep Forensische Psychiatrie 

 FPA 

 FPB 

 FPC 

 

 10 A / 8 T 

 5 A / 7 T 

 15 T / 2 t(n) 
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Doelgroep Organische en Gerontopsychiatrie 

 AGP 

 AOP 

 RLS 

 RGP 

 

 6 A / 24 Sp / 2 a(d) 

 30 A / 3 a(d) 

 27 T / 1 t(n) 

 28 T 

 

Doelgroep Verstandelijk Gehandicapten 

 OPM 

 

 23 A / 11 T / 2 a(d) / 1 a(n) / 2 t(n) 
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3 Architectuur 

 
 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest en 
brandweerverslag 

 
 Op datum van 24 augustus 2010 werd een brandpreventie-onderzoek uitgevoerd door 

de brandweer. Hiervan werd een brandweerverslag ontvangen op datum van 28 
augustus 2010. 

 

De instelling kreeg een gunstig advies inzake brandveiligheid tot uitbating van het 

universitair psychiatrisch centrum Sint-Kamillus, mits naleving van de aangehaalde 

opmerkingen en voorschriften. 

Naast de opmerkingen van de brandweer dienen eveneens de bemerkingen uit het 

keuringsverslag van AIB-Vinçotte (VIL/16/11027666/NL/001 en 

VIL/16/11027666/NL000 uit 2007) worden uitgevoerd. 

 

 Het ziekenhuis ontving eveneens een attest van de burgemeester te Bierbeek, waarbij 

deze verklaart dat het ziekenhuis UPC Sint-Kamillus beantwoordt aan de 

veiligheidsvoorschriften zoals die werden opgenomen in de bijlage aan het Koninklijk 

Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen betreffende de 

brandveiligheid en voorkoming van paniek waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen, 

behalve voor de punten, opgesomd in het brandpreventieverslag met referentie 

0118B18L van 25 augustus 2010. 

 

 

3.2 Bemerkingen 

 
 Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen van de brandweer zoals 

vermeld in het brandweerverslag. 

 

 Het openspannen van branddeuren die dienen tot compartimentering bij brand kan 

enkel na een positief advies van de controlerende brandweeroverheid. 
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4 Module Leiderschap 

 
 

4.1 Opdrachtsverklaring 
 
4.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Er is een algemene opdrachtsverklaring van de Broeders van Liefde (BvL), van 

waaruit momenteel (sedert 2009 bezig) een oefening gemaakt wordt om tot een eigen 

identiteitsbepaling te komen.

 

Hieraan wordt gewerkt door de kerngroep identiteit, met medewerking van het 

middenkader, een zestal werkgroepen (met telkens een eigen invalshoek: voor wie, 

waarom,…) waar iedereen aan kon meewerken die er zin in had en die tot doel hadden 

de ideeën die er in de instelling leven te capteren. In totaal hebben een 40 - 50 

medewerkers geparticipeerd (artsen wel: 1 per werkgroep, directie niet met 

uitzondering van de kerngroep identiteit (met drie leden). 

 

Dit heeft geleid tot een tussentijds document (dd. juli 2010), wat reeds in het 

kwaliteitshandboek opgenomen is. 

 

Er is ook een tussentijdse feedback geweest met dhr. XXXX (sectorverantwoordelijke, 

bestuurder Provincialaat Broeders van Liefde). 

 

Verdere aftoetsing is nog voorzien: bij medewerkers, patiënten, familie, omgeving, … 

 

Vervolgens zal het definitieve document voorgelegd worden aan de raad van bestuur. 

 

In het tussentijds document wordt een duidelijke keuze voor de zorg voor mensen met 

een langdurige, ernstige psychiatrische problematiek’. en ligt er nadruk op menselijke 

warmte in het contact met hierbij ook een klemtoon op professionaliteit. 

 

Een element wat bij de oefening ook naar boven gekomen is, is dat medewerkers 

aangeven veel ruimte te hebben om zich te ontplooien, met een vraag om dit te 

kanaliseren. 

 

Inspiratie van het huis is christelijk. 

 
 Nieuwe medewerkers krijgen sedert twee jaar via de directeur of de hoofdgeneesheer 

bij het onthaal informatie omtrent de opdrachtsverklaring.
 

 De opdrachtsverklaring hangt uit in het ziekenhuis net zoals het tussentijds document 

waarvan sprake.

 
 De algemene opdrachtsverklaring is ook terug te vinden zowel op de website van het 

ziekenhuis als op intranet.
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4.1.2 Sterk punt 

 

 De externe aftoetsing van de identiteitsverklaring is een positief gegeven: de identiteit 

van een voorziening wordt immers niet in onbelangrijke mate bepaald door wat de 

Ander hierover denkt.

 
 

4.1.3 Tekortkoming 

 

 Nergens in de identiteitsverklaring wordt melding gemaakt van het “universitair” 

karakter van het ziekenhuis.

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat het de opmerking van de inspectie zal 

inbrengen in het verdere proces dat dient te leiden naar een definitieve 

identiteitsverklaring. Op dit ogenblik is is de identiteitsverklaring een tussentijds 

werkdocument. In die zin werd deze tekst bvb. niet gepubliceerd op de website van de 

instelling. 

 

 

4.2 Organisatiestructuur 
 
4.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis maakt deel uit van de groep van de Broeders van Liefde . 

 

 Het psychiatrisch centrum omvat een ziekenhuis, een PVT en een 

samenwerkingsverband voor beschut wonen (Walden, wat ook instaat voor 

psychiatrische thuiszorg, activiteitencentrum, trajectbegeleiding). Er is ook een 

polikliniek. 

 
 Binnen het ziekenhuis is er een reorganisatie (design 2006) geweest rond een aantal 

doelgroepen: 
 

o Algemene psychiatrie 

o Forensische psychiatrie (hoofdzakelijk met statuut internering) 
o Organische en gerontopsychiatrie (psychogeriatrie, psycho-organisch, 

Korsakow, psychogeriatrisch) 

o Verstandelijk gehandicapten 
 

 Bij de reorganisatie heeft men een nieuwe matrix uitgewerkt, dit ter vervanging van de 

vorige structuren die nooit echt optimaal gewerkt hebben, mogelijk omdat niet alle 
nodige consequenties getrokken werden. 

 

 Het geheel wordt gevat in vrij eenvoudige organogrammen: waarin enkel de 

belangrijke structuren gevat zijn en de hiërarchische verhoudingen. De andere 

elementen van de organisatiebeschrijving zijn gevat in een apart document. Hierin 

worden de ondersteunende diensten uitvoerig beschreven, de wijze van aansturing, de 

adviesorganen . 
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Er is ook een aparte structuur/organogram m.b.t. kwaliteit (de hoofdgeneesheer is 

hierbij niet aanwezig, er is wel een vertegenwoordiger van de medische staf). 

 

 Er zijn volgende niveau’s: directie, doelgroepen, afdelingen en interdisciplinaire 

teams. In principe is er een meervoudige aansturing. 

 
 De doelgroepen worden aangestuurd door doelgroepvergaderingen, die met een 

variabele frequentie samenkomen: 
 

o algemene psychiatrie: 1/maand, 

o forensische 1 per 2 maanden, 

o organische psychiatrie: 1/maand (opgestart), 

o verstandelijk gehandicapten : is 1 afdeling: volgt regime van afdelingen. 

 

4.2.2 Non-conformiteiten 

 

 Er zijn geen diensten georganiseerd conform de kenletters. In het organisatieschema 

van het ziekenhuis komen de geneesheren-diensthoofd niet voor. Ook zijn er geen 

taken vastgelegd voor de beleidsartsen van de doelgroepen (een concept wat de 

“diensten” benadert). 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat het omtrent deze non-conformiteit nl. het 

vermelden en inbrengen van de taakomschrijving van beleidsartsen een overleg met 

de medische staf en de medische raad zal opstarten. 

 

 In het organogram ontbreken een aantal wettelijk verplichte organen: comité 

ziekenhuishygiëne, medisch-farmaceutisch comité, medische raad, 

ziekenhuisapotheek, ethisch comité, begeleider (her)intreders, mobiele equipe, … 

De meeste maar niet alle van deze adviesorganen of functies zijn wel vermeld in het 

document betreffende de organisatie. 

 
 

4.2.3 Tekortkoming 

 

 Het kwaliteitsorganogram geeft onvoldoende aanknopingspunten voor de 

hoofdgeneesheer, voor de geneesheren-diensthoofden en de medische raad om hun 

wettelijke taken en verantwoordelijkheden in verband met kwaliteit van zorg op te 

nemen. 

 
 

4.2.4 Aanbeveling 

 
 Het rechtstreeks aansturen van een doelgroep door de directeur kan enkel van 

tijdelijke aard zijn. 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 14 
 

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

 

4.3.1.1 Algemene vaststellingen 

 Er is één raad van bestuur die het geheel van de voorzieningen aanstuurt.

 

 De raad van bestuur delegeert een aantal taken aan dhr. XXXX: gedelegeerd 

bestuurder en dhr. XXXX: sectorverantwoordelijke, tevens voorzitter van de 

bestuursraad. Zij worden bijgestaan door een coördinatiestaf (juridische dienst, 

financieel-economische dienst, dienst gebouwen).

 

 Het ziekenhuis heeft een document waarin het organogram beschreven is, bestaande 

uit een aantal schema’s en een geactualiseerde beschrijving. Het document is 

“functioneel” opgesteld: vertrekt vanuit de zorg aan de patiënt en beschrijft vervolgens 

ook de ondersteunende functies.

 

 Op het niveau van de voorziening zijn er volgende lagen in de beleidsvoering: 

directielaag, doelgroepen en teams (afdelingen). De diensten zijn niet onderverdeeld 

naar kenletter en de geneesheren-diensthoofd zijn dan ook virtueel aangesteld. Er zijn 

wel doelgroepverantwoordelijken aangeduid, en men heeft voorzien in een systeem 

van beleidsarts per doelgroep, maar zij zijn formeel als dusdanig nog niet aangesteld.

 

 Het ziekenhuis heeft een therapeutische raad geïnstalleerd die laagfrequent 

samenkomt.

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat het de bedoeling van de therapeutische 

raad is om een breed draagvlak en een uitwisselingsforum te constitueren voor de 

inhoudelijke uitbouw van de instelling. De uitwerking van de projecten gebeurt in 

werkgroepen die op vandaag actief zijn (omtrent ‘dwang’ en ‘middelengebruik’) en 

die wel regelmatiger (maandelijks) samenkomen. 

 
 Er is ook een wetenschappelijk comité wat voorgezeten wordt door de 

hoofdgeneesheer.
 

Medische Raad 

 

 De medische raad bestaat uit 5 leden.
 

 De medische raad vergadert eens per maand. De hoofdgeneesheer is geen lid en wordt 
ook niet uitgenodigd. De samenwerking met en adviesverstrekking aan de directie 

wordt geleidelijk meer geformaliseerd.

 

De medische raad is niet bekend met de algemene regeling. Nochtans werd door de 

directie een document ter beschikking gesteld waarin de nodige bepalingen op 

extensieve wijze opgenomen zijn. 

In haar reactienota vult het ziekenhuis hierbij aan dat aan alle geneesheren een 

exemplaar van de algemene regeling overgemaakt wordt met in bijlage bij hun 

individuele overeenkomst 
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Contracten zouden een sui generis karakter hebben. Er is een medisch reglement. 

 

Er is een financiële regeling die enigszins afwijkt van hetgeen klassiek gangbaar is: 

10% algemene diensten (huur, secretariaat), 5 % administratie (wat vermoedelijk als 

centrale inning bedoeld wordt). Wat betreft medisch technische diensten is er een 

overeenkomst met consulenten (neuroloog, radioloog), met afhouding voor EEG en 

geëvokeerde potentialen van 45 %. 

Door de directie werd een document ter beschikking gesteld waarin de financiële 

afspraken in detail vermeld zijn. Deze informatie wijkt enigszins af van wat door de 

vertegenwoordigers van de medische raad medegedeeld werd. Deze informatie leert 

dat centrale inning 6 % is, dat er een afspraak is voor een aantal technische diensten 

(met een bijzondere afspraak: verdeling van gelden over ziekenhuis (53,5% ), 

medische pool (1,5 – 10 %), en prestatieverrichter). Meest in het oog springend is de 

vergoeding van de polikliniek: 20 % voor het ziekenhuis, 5 % voor de medische pool. 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat de financiële afspraken met de medische 

raad omtrent afhoudingen formeel zullen geactualiseerd worden. Inmiddels is 

afhouding voor de polikliniek 15%. 

 

Er is geen financiële commissie maar er is wel een permanent overlegcomité, zonder 

de bevoegdheden hiervan. Dit comité vergadert niet zoveel (4 – 5 maal per jaar) en 

behandelt de financiële kwesties (zoals begroting). 

 

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

 

4.3.1.2 Non-conformiteiten 

 
 In het document organogram van de instelling ontbreekt de beschrijving van de 

verantwoordelijkheden van de beleidsarts van de doelgroepen.
 

 De beschrijving van de taken van de doelgroepcoördinator zijn niet helemaal in 

overeenstemming met wat de ziekenhuiswetgeving verwacht van de geneesheer- 

diensthoofd. In het bijzonder kunnen bevoegdheden van geneesheer-diensthoofd op 

het vlak van behandelverantwoordelijkheid in de ruime betekenis van het woord niet 

ondergraven worden. Op een lager niveau en op het hoger niveau is dat wel geregeld: 

cfr de passage: ‘de stafartsen onder leiding van de hoofdgeneesheer dragen de 

eindverantwoordelijkheid voor de zorg van de bewoners’.

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat het nooit de bedoeling was om de taken  

van een geneesheer-diensthoofd over te hevelen naar een doelgroepcoördinator. Op  

dit ogenblik is er evenwel (nog) geen omschrijving van de taken van een geneesheer- 

diensthoofd/beleidsarts opgenomen in het organogram. 

 

 Er is geen financiële commissie / de bevoegdheden van het permanent overlegcomité 

zijn niet helemaal conform de ziekenhuiswetgeving.

 

4.3.1.3 Tekortkoming 

 

 Er is relatief weinig “bestuurstijd” voor de instelling vanuit de raad van bestuur.
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4.3.1.4 Aanbeveling 

 

 De financiële regeling m.b.t. de polikliniek is niet van aard om de artsen te stimuleren 

om hier een belangrijke activiteit te ontwikkelen.

 
 

4.3.2 Ethisch Comité 

 

4.3.2.1 Algemene vaststellingen 

 Het UPC Sint Kamillus beschikt niet over een eigen Ethisch Comité. Het ziekenhuis 

sluit hiervoor aan bij de Commissie Ethiek GGZ van de BvL.

 

Dr. XXXX was tot 31 oktober 2010 lid van de Commissie Ethiek GGZ en was vice-

voorzitter van het Bureau van de Commissie Ethiek GGZ. Dhr. XXXX is secretaris. 

De leden van het Bureau hebben geen stemrecht. 

 

 De Commissie Ethiek GGZ BvL delegeert aan twee subcommissies haar opdrachten 

m.n.

 

o de toetsingscommissie: 
 geeft advies bij onderzoeksprotocollen en komt eenmaal per jaar samen, 
 deze commissie is samengesteld uit leden van de Commissie Ethiek GGZ 

BvL en leden uit de lokale toetsingsgroepen met vertegenwoordigers per 

voorziening 

 

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

vergadering komt 4 maal per jaar samen 

 deze commissie is samengesteld uit leden van de Commissie Ethiek GGZ 

BvL, vertegenwoordigers van voorzieningen en andere deskundigen. 
 

 In het huishoudelijk reglement van de Commissie Ethiek GGZ BvL wordt bepaald dat 

de lokale toetsingsgroepen samengesteld zijn uit minstens drie leden, waarvan 

minstens één arts en minstens één niet arts.

 

Voor het ziekenhuis UPC Sint Kamillus bestaat de lokale toetsingsgroep uit: 

 

o XXXX (tot eind oktober 2010) 

o XXXX (tot 31 maart 2011) 

o XXXX, hoofdverpleegkundige van een afdeling 

o XXXX, psycholoog. 
 

In overleg met het Provincialaat van de BvL zal voor de beide artsen een opvolger 

worden aangeduid. 

 

 De afgevaardigde leden naar de Begeleidingscommissie zijn:

 

o XXXX, stafmedewerker (ontslagnemend) 

o XXXX, hoofdverpleegkundige (PVT) 
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o XXXX, psycholoog (ter vervanging van XXXX) 
 

De afgevaardigden werken mee aan het ontwikkelen en uitschrijven van adviezen of 

conceptnota’s door de Begeleidingscommissie. 

Deze referentiepersonen hebben ook als opdracht om de nota’s van de commissie 

kenbaar te maken in het ziekenhuis. 

 

Jaarlijks komen de afgevaardigde leden samen in aanwezigheid van de 

hoofdgeneesheer en de directie om te overleggen hoe nieuwe nota’s kunnen worden 

geïmplementeerd. 

Momenteel worden nieuwe nota’s/adviezen toegelicht op de teamvergadering of 

tijdens een algemeen vormingsmoment. 

De therapeutisch coördinatoren zullen in de toekomst deze taak op zich nemen en 

hiervoor een opleiding volgen. 

 

In maart 2010 werd een functieprofiel uitgeschreven voor de therapeutisch 

coördinatoren waarin het volgende wordt gestipuleerd m.b.t. het ethisch beleid: 

 

o de therapeutisch coördinator heeft aandacht voor het leefklimaat 
o stimuleren van ethische reflecties bij alle medewerkers van het interdisciplinair 

team 

o bespreekbaar maken van ethische adviezen van de werkgroep ethiek en het 

toetsen van het beleid en de zorg aan deze adviezen (beroepsgeheim, 

patiëntenrechten,…). 
 

 Alle personeelsleden kunnen informatie over de Commissie Ethiek en haar werking 

terugvinden op intranet. Tijdens de laatste vergadering van de Begeleidingscommissie 

(23/09/2010) werd aangegeven dat er bijkomende inspanningen zullen komen om de 

adviezen toegankelijk te maken op de website van de BvL, in de openbare mappen van 

outlook en op intranet van de voorzieningen.

In het procedureboek van het UPC steekt een procedure waarin omschreven is: 

 

o de werkwijze bij het formuleren van algemene zorgadviezen 

o de werkwijze bij het formuleren van adviezen bij individuele casussen. 

 

 Ethische vragen kunnen in het UPC ingediend worden bij de afgevaardigden naar de 

Begeleidingscommissie.

 
o bij dringende vragen zal er in eerste instantie door de afgevaardigde leden 

samen met de hoofdgeneesheer gezocht worden naar een gepast 
antwoord/advies op de casus. 

Ongeacht het antwoord wordt de casus voorgelegd aan de 

Begeleidingscommissie ter bevestiging van het advies. 

Indien de casus te complex is en/of indien men niet tot een afdoend advies 

komt zal de Begeleidingscommissie een werkgroep samenroepen die bestaat 

uit de leden van de Begeleidingscommissie van de adviesvrager, de 

stafmedewerkers van de ethische en de juridische dienst van het Provincialaat 

en minstens 3 leden uit andere instellingen (cfr. procedure). 

Vanuit deze werkgroep zal naar een afdoend advies gezocht worden. 
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o niet dringende vragen worden behandeld door de Begeleidingscommissie, 

vanuit een werkgroep. 
 

Voor elke casus is er een terugkoppeling met advies naar de vraagsteller en/of naar 

het UPC indien de vraag anoniem werd ingediend. 

 

Uit de registratie blijkt dat er op jaarbasis in het ziekenhuis meerdere casussen 

worden ingediend. In 2009 waren dit 4 casussen die het ziekenhuis zelf heeft kunnen 

oplossen. 

 

4.3.2.2 Non-conformiteiten 

 

 In het organogram wordt de Commissie Ethiek als dusdanig niet vermeld.

 

 Bij het werken met een lokale commissie/werkgroep mogen volgende personen niet 
bij de vergadering aanwezig zijn: de directeur, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van 

de Medische Raad en het hoofd van het verpleegkundig departement.

 

In de procedure Ethiek van het UPC wordt ook vermeld dat XXXX samen met 

XXXX en XXXX het ziekenhuis vertegenwoordigen in de Begeleidingscommissie. 

 

 Een medewerker die tewerkgesteld is in een andere zorginstelling (ander 
erkenningsnummer) komt niet in aanmerking als afgevaardigde van het ziekenhuis 

naar de Begeleidingscommissie.

 

4.3.2.3 Aanbevelingen 
 

 Het werken met een ethische werk-/stuurgroep op het niveau van het ziekenhuis zou 

een meerwaarde kunnen zijn:
 

o bij  het indienen en bespreekbaar stellen van ingediende casussen, 
o bij het betrekken van andere disciplines die belangstelling hebben voor deze 

materie 

o bij het organiseren van vorming en het implementeren van adviezen. Een 

advies dient te allen tijde een advies te blijven. 

 
 Het strekt tot aanbeveling om het Ethisch Comité en haar werking ruimer bekend te 

maken dan enkel bij de personeelsleden.

 
 De huidige procedure “Ethiek van het UPC” is niet meer up to date. Advies om deze 

aan te passen.

 
 

4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne 

 

4.3.3.1 Algemene vaststellingen 

 Het team ziekenhuishygiëne is voor het UPC Sint-Kamillus als volgt samengesteld:
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o XXXX geneesheer - ziekenhuishygiënist 

o XXXX (verpleegkundig- ziekenhuishygiënist), secretaris 

Beide teamleden worden ingehuurd via IDEWE. 

 Het comité ziekenhuishygiëne heeft de volgende samenstelling:

 

o de leden van het team ziekenhuishygiëne 

o XXXX, hoofdgeneesheer 

o XXXX, algemeen directeur 

o XXXX, directeur patiëntenzorg 

o XXXX, apotheker 

o XXXX, apotheker 

o XXXX, referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne. 
 

afgevaardigden door de medische raad: 

o XXXX, omnipracticus in het ziekenhuis en voorzitter van het comité 

o XXXX (is met pensioen vanaf 1 november 2010) 

o XXXX, psychiater. 
 

 Het comité komt 4 x per jaar samen en wordt voorafgegaan door de vergadering van 

het medisch-farmaceutisch comité.

De externe verpleegkundig ziekenhuishygiënist komt systematisch tweemaal per 

maand voor een halve dag in het ziekenhuis en verder op aanvraag. 

XXXX is als voorzitter van het comité gemakkelijk aanspreekbaar bij aanwezigheid 

in het ziekenhuis. 

 
 Er is een strategische beleidsplan voor ziekenhuishygiëne, ook beschouwd als het 

huishoudelijk reglement.

In dit document komen volgende items aan bod: 
 

o de missie en de visie 

o de samenstelling van het team/ comité ziekenhuishygiëne 

o een meerjarig en/of jaarlijks uit te voeren beleidsplan 

o de wetgeving. 
 

Het omvat ook de opsomming van de procedures van de onderscheiden werkmodules: 

 

o registratie van ziekenhuisinfecties 

o algemene hygiëneprotocols 

o specifieke hygiëneprotocols. 
 

 Begin 2009 werd door de geneesheer-ziekenhuishygiënist van IDEWE een 

hygiënebezoek gebracht aan de kinesitherapieafdeling. Gevolggevend aan dit bezoek 
werden een aantal verbeteracties opgezet.

 

Eind 2008 sloot het ziekenhuis aan bij een prevalentie onderzoek infecties met een 

steekproef grootte van 3000 patiënten, waar niet alleen de psychiatrische ziekenhuizen 

maar ook een aantal algemene ziekenhuizen aan deelnamen die een samenwerking 

hadden met IDEWE. De afdeling AGP werd o.a. bij dit onderzoek betrokken. 
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Op basis van deze gegevens participeerde het ziekenhuis aan benchmarking. 

De resultaten voor het ziekenhuis lagen boven de gemiddelde score. 

 

 Alle diensthoofden volgden een opleiding handhygiëne. Van hen werd verwacht de 

opgedane kennis door te geven aan de teamleden van hun afdeling. Verder werden 

geen initiatieven meer ondernomen m.b.t. de opvolging en de correcte toepassing van 

de handhygiëne.

Hand-/ziekenhuishygiëne maken deel uit van de informatie bij de introductie van 

nieuwe medewerkers. 

 

 N.a.v. de Mexicaanse griep was voor het ziekenhuis een Business Continuity Planning 

ter beschikking. Inhoudelijk had dit plan betrekking op preventie, wat bij het 

vaststellen van symptomen en wat te ondernemen naar de werknemers.

 

 Er ligt geruime tijd een voorstel op tafel m.b.t. een screeningsprogramma voor 

bloedoverdraagbare aandoeningen, maar geraakt niet behandeld in het comité voor 

ziekenhuishygiëne. Momenteel worden bij opname risicopatiënten gescreend op o.a. 

hepatitis B en C, MRSA.

 

4.3.3.2 Non-conformiteiten 

 

 Het comité voor ziekenhuishygiëne is momenteel niet conform de normen 

samengesteld. Er ontbreken 2 verpleegkundigen, aangesteld door het hoofd van het 

verpleegkundig departement. Een vervangende arts moet nog door de medische raad 

aangesteld worden.

 

 Het team voor ziekenhuishygiëne maakt niet jaarlijks een activiteitenverslag en een 

verslag over de werking van het team. De verslagen van de vergaderingen van het 

comité voor ziekenhuishygiëne gelden momenteel als bewijsvoering. Dit heeft voor 

gevolg dat het comité voor ziekenhuishygiëne haar taken ook niet kan uitvoeren zoals 

ervan verwacht wordt: zoals het bespreken en goedkeuren van het jaarlijks 

activiteitenverslag, het jaarlijks verslag van de werking van het team en de budgetten 

en kostenramingen.

 

 Het comité ziekenhuishygiëne is niet vermeld in het organogram.

 

4.3.3.3 Tekortkoming 

 
 De functie van geneesheer-ziekenhuishygiënist en arbeidsgeneesheer dient te allen 

tijde gescheiden te zijn.

 

 

 

 
4.3.3.4 Aanbeveling 

 

 Advies om volgende aandachtspunten in overweging te nemen m.b.t. de handhygiëne:
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o de opvolging op afdelingsniveau 

o het opvolgen van de afspraken geformuleerd in de (afdelings-)procedure 
o het sensibiliseren van de patiënten door het ophangen van reminders en het 

voorzien van de nodige voorzieningen 

o een algemene verplichte vorming voor alle medewerkers, de huidige 

vormingen zijn te vrijblijvend. 

 

4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 
 
4.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis omschrijft haar leiderschapsstijl als participatief, overleggend, 

evoluerend naar meer deciderend. Er wordt veel tijd gestoken in overleg en men zoekt 

meer commitment (onder meer omdat bleek uit een bevraging dat een niet 

onbelangrijk aantal medewerkers zich minder betrokken voelt, waarbij de idee leeft 

dat er minder “gedeeld” wordt dan vroeger).

 

 Er wordt gestreefd naar een sterke(re) bottom-up stroom, dit ook om de patiënt meer 

centraal te stellen. Men zoekt de betrokkenheid van de patiënt, van de collega’s van de 

organisatie.

 

 De rol van de afdelingshoofden en vooral van doelgroepcoördinatoren schuift meer 

naar voor. Er wordt hierbij ook geïnvesteerd door een cursus leiding geven, door het 
bijstellen van de verwachting naar de doelgroepcoördinatoren in een voortrekkersrol

m.b.t. zorgvernieuwingsprocessen. Zij worden betrokken bij het beleid en 

ondersteunen het mogelijk maken van de uitvoering van het beleid. 

 

Voor de afdelingshoofden is er een functieomschrijving. Er is opleiding geweest door 

VOCA. Zij worden ook meer betrokken bij het beleid. Ter ondersteuning van hun 

functioneren werd een mobiele equipe in het leven geroepen (ter vervanging van 

afwezige medewerkers). 

 

 De hoofdgeneesheer probeert langs zijn kant zo dicht mogelijk te zijn bij de patiënt en 

de medewerkers (ook deze die niet bij de directe patiëntenzorg betrokken zijn). Hij 

streeft zoveel mogelijk consensus na, investeert in een goede vertrouwensband, dit 

zowel met algemeen directeur als met de collega’s, waarbij hij een niet-directieve 

leiderschapsstijl hanteert.

 

 Inhoudelijk probeert het ziekenhuis/hoofdgeneesheer leiderschap uit te bouwen via de 

universitaire “functie” en door de vormingsinitiatieven (vb. deelname aan de Guislain 

colloquia, vorming voor huisartsen,..), door de werking van de therapeutische raad 

(waarin 7 van de 50 geselecteerde thema’s uitgewerkt zullen worden met het oog op 

het optimaliseren van de zorg), door de uitbouw van de werkgroep therapeutische 

coördinatoren (rond inhoudelijke thema’s), door te investeren in stagiaires 

geneesheren en artsen-specialisten in opleiding, door te investeren in de medische 

stafwerking.
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 Er zijn geen verpleegkundig-specialisten, wel zijn er “technische” verpleegkundigen. 

Er zijn “referentie”-personen (als aanspreekpunt voor de afdelingen, bvb. voor 

palliatieve kwesties, voor wondzorg, …)

 

 Wat opleidingskosten betreft maakt het ziekenhuis onderscheid tussen formele en 

minder formele opleidingen: formeel bruto: ongeveer 255.000 € , informeel netto: 

ongeveer 260.000 euro. Vrouwelijk personeel volgt relatief gezien meer formele 

opleiding dan het mannelijke.

 

 Wat opleiding betreft zijn er de wetenschappelijke middagseminaries, de seminaries 

samen met de Broeders Alexianen. Er zijn plannen om via de therapeutisch 

coördinatoren ook te werken rond EHBO, werken rond ethische adviezen, en de 

andere thema’s die uit de therapeutische raad gekomen zijn.

 Het ziekenhuis meldt rekruteringsproblemen te hebben betreffend leidinggevend 

personeel (niveau afdelingshoofden).
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5 Module Beleid en Strategie 

 
5.1 Algemeen Beleid – Strategisch Management 

 
5.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Er is in april 2009  een uitgebreide evaluatie geweest van het vorige beleidsplan (2007 

– 2009), van waaruit een nieuw beleidsplan gemaakt is voor 2009. 

 
 Er is een algemeen beleidsplan 2010 – 2013. Kort samengevat omvat dit werken rond 

volgende punten: 
 

o Visie 
 oriëntatie op patiënten met langdurige en ernstige stoornissen 

 

o Concrete strategische opties: 
 uitbouw van een zorgaanbod voor verstandelijk gehandicapten 

kinderen/jongeren: K-dienst 

 uitbouw unit dubbele diagnose 

 uitbouw ACT-team (art. 107) 

 uitbouw PVT voor patiënten met ernstige en langdurige 

(gedrag)stoornissen 

 

o Basis 
 een aantal slagzinnen: systematisering, explicitering, verdieping, 

netwerking 

 

o Zorg 

 werking rond doelgroepen: nieuwe structuur en visievorming per 

doelgroep 

 aandacht voor beleidsmatige uitbouw 

 evoluties beschreven rond doelgroepen 

 forensisch: PVT, geïntegreerd wonen, crisis- outreach 

 organisch: netwerk RVT en VAPH-voorzieningen 

 verstandelijk gehandicapten: projecten en netwerk 

 algemene psychiatrie: heroriëntatie, specialisatie 

(multiprobleem), vermaatschappelijking 
 thematisch werken: dwang, middelenmisbruik 

 zorgcommunicatie: o.m. Elektronisch Patiëntendossier (EPD) 

 instellingsniveau: therapeutische raad, therapeutische coördinatoren 

 

o Organisatie 
 werken aan explicitering van beleid: beleidsplan, kwaliteitshandboek, 

kerncijfers 

 organisatiestructuur: op basis van nota 2006 

 werken rond kwaliteit: stuurgroep en werkgroepen 

 communicatie: briefing, info, ‘de week’, intranet 

 overleg vanuit directie 
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o Organisatie – identiteit 

 gestart in 2009, omschrijving identiteit, kader voor 

gemeenschapsvormende initiatieven (patroonsfeest), met als resultaat 

tussentijdse identiteitsverklaring 

 

o Medewerkers 
 melding Bijzondere Gebeurtenissen (MBG), uurrooster, minima/kader 

per afdeling 

 ruglastpreventie, agressie, vorming training en opleiding (VTO), 

traumateam 

 coaching van leidinggevenden en medewerkers en functionerings- en 

evaluatiegesprekken 

 preventie: aandacht voor ziekteverzuim 

 

o Omgeving – maatschappelijke context 
 cultuur als hefboom, drempelverlagende activiteiten 
 viering 75 jaar + boek 

 website, folders,.. 

 

o Wetenschappelijke werking 
 uitbouw structuur: wetenschappelijk comité, middenkader, vrijstelling 

medewerkers, samenwerking faculteit psychologie, publicatieboek, 

bibliotheek 

 3 doctoraten, andere: validatie mini-passad, rookstop, ... 

 

o Wetenschappelijke werking – vorming 

 diverse vormingen: Guislain-colloquia, vorming samen met Broeders 

Alexianen Tienen, seminaries 

 

o Inzet middelen: 
 aanpassen infrastructuur 
 optimalisering logistieke diensten 

 noodzaak aan financieel gezonde omgeving 

 
 

Toegankelijkheid 

 

 Financiële toegankelijkheid 

o Er worden kamersupplementen geïnd voor eenpersoonskamers. Er zijn geen 

honorariasupplementen. 

 

 Geografische toegankelijkheid 

o Het is met het openbaar vervoer bereikbaar door een autobus van de Lijn, met 

halte op het domein. 

o Er zijn gratis parkingfaciliteiten aan de toegang van het domein. 
 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis heeft zich georganiseerd rond doelgroepen, aanmelding 

gebeurt, voor niet gerichte vragen, via een coördinator. Er zijn specifieke 
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afspraken rond gedwongen opnames (wachtdienst), waarbij men een aantal 

bedden vrijhoudt. 

o Het ziekenhuis hanteert geen “zwarte” lijst, noch een “grijze” (opname onder 

voorwaarden) lijst. 

o Voor de algemeen psychiatrische werking tracht men regionaal te werken . 

 

5.1.2 Sterk punt 

 

 Er is een duidelijke beleidscyclus: evaluatie van vorige beleidsplannen 

 

 
5.2 Medisch beleid 

 
5.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het medisch departement is gereorganiseerd rond een aantal doelgroepen. 

 

 Er zijn geneesheren-diensthoofd op papier voor de diensten A en T. Er zijn geen 

beleidsartsen aangesteld (met de bevoegdheid van geneesheer-diensthoofd) voor de 

verschillende doelgroepen (welke het equivalent zijn van “diensten”). Toch is er per 

doelgroep een arts die zich bekommert omtrent het reilen en zeilen ervan: 

 

o Algemene psychiatrie: XXXX 

o Forensische psychiatrie: XXXX (hoofdzakelijk statuut internering) 

o Organische en gerontopsychiatrie: XXXX 

o Verstandelijk gehandicapten: XXXX. 
 

 Het betreft een psychiatrisch ziekenhuis dat zich toelegt op vooral categorale zorg, 

met zowel een regionale als een supra-regionale werking, dat stelt zich hierbij vooral 
toe te leggen op de zorg waar de maatschappij nood aan heeft. 

 

 Aan het universitair karakter van deze instelling is de voorbije jaren hard gewerkt. 

 

 Het aantal opnames is bijzonder laag (voor ruim 110 A-bedden slechts 460 opnames 
per jaar). Dit kan in belangrijke mate verklaard worden door het specifieke profiel van 
het ziekenhuis. 

 
 Er is een erg hoog percentage onvrijwillige opnames: deels door de forensische 

psychiatrische afdelingen, deels door gedwongen opnames. 
 

 Hoewel het ziekenhuis niet klein is, stelt het toch geconfronteerd te worden met 

schaalbeperkingen: vb. doelgroep forensische psychiatrie is, ondanks de uitbouw van 

de laatste jaren, toch nog niet groot genoeg om een gedifferentieerd zorgaanbod uit te 

bouwen. Ook betreurt men dat men niet in staat is om een zorgaanbod te kunnen 

uitwerken voor andere forensische doelgroepen zoals gedetineerden. 
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 Hetzelfde geldt voor de algemene psychiatrie: men opteert voor een wat verouderd 

concept (open, gesloten, vervolg, structurerende zorg, klinische psychotherapie, 

diagnose-aspecifieke werking) omdat het vrijwel onmogelijk is de nodige 

diagnosespecifieke zorgprogramma’s uit te rollen, waarbij men opwerpt dat zulks 

klinisch ook niet zo eenvoudig is gezien de problematiek van de comorbiditeit. 

 

 Ten aanzien van medische protocollen is het beleid dat dit hoort tot het domein van de 

individuele professional, met als gevolg dat er geen instellingsbrede protocollen 

gehanteerd worden. Anderzijds is er in het nieuwe EPD wel ruimte voorzien die 

toelaat hiermee te werken (vb. Leponex, depakine- opvolgingen). 

 

 Er is ook geen crisisprotocol. Men hanteert wel staande orders, maar deze verschillen 

van afdeling tot afdeling. In forensische psychiatrie worden nooit staande orders 
gehanteerd. 

 

 De hoofdgeneesheer vervult de meeste taken die wettelijk voorzien zijn en heeft 

speciaal voor de audit een extra inspanning geleverd. Zo werd er een overeenkomst 

gemaakt met UPC KULeuven ivm ECT behandeling, is er een apart medisch 

jaarverslag gemaakt. Ook ten aanzien van de ontwikkeling van het universitair 

karakter van de instelling heeft hij een bijzondere inspanning gedaan. 

 
 Er is geen vergadering hoofdgeneesheer-geneesheer-diensthoofden (beleidsartsen van 

de doelgroep). 

 
 De hoofdgeneesheer organiseert de medische stafwerking: deze vergadert eens per 

maand. Er zijn notulen en deze vergadering is gescheiden van de medische raad. 
 

 Voor de  invulling van de taak als hoofdgeneesheer is 12 uur per week voorzien. 

 

 Er is geen medische/klinische audit. Permanentie is geregeld. 

 
 Het ziekenhuis heeft een polikliniek, met een toegenomen, maar desalniettemin matige 

productie. Deze wordt vooral, maar niet uitsluitend door de  jonge artsen bemand. 

 
 Somatische zorg is goed geregeld, maar dit is ook een speerpunt van het ziekenhuis 

(doelgroep, somatische artsen, onderzoeksdomein). 

 
 De medische personeelsformatie voldoet niet op moment van audit, maar er was nog 

een lopende vacature ter vervanging van XXXX. 
 

Wanneer men voor de Sp-dienst 12 uur + geneesheerdiensthoofdschap 4 uur zou 

rekenen, is het actueel tekort: 9,7 uur: deze tekorten situeren zich in het niet specifiek 

voorzien zijn van tijd voor de gedwongen opnames en het niet in uren voorzien zijn 

van geneesheer-diensthoofdschap. 
 

 

 

 Effectief Wettelijke norm Referentiekader (**) 

Hoofdgeneesheer XXXX Aanwezigheid en taken 13,40 uur 

Geneesheer-diensthoofd XXXX Aanwezigheid en taken 8 uur per week (A en T) 

Dienst A en T XXXX 180  uur  



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 27 
 

Dienst Sp XXXX Aanwezigheid en taken 24 uur (geneesheer- 

diensthoofdschap 

inbegrepen) 

Geneesheer-hoofd van 

dienst voor gedwongen 

opname 

XXXX Aanwezigheid en taken 6,3  uur 

Totaal XXXX 132 uur plus aanwezigheid en 

taken 

231,7 uur 

 

(**) voor de niet in uren omschreven opdrachten die wel voorzien zijn in de wetgeving gebeurt in het 

referentiekader een kwantificering 

 

 
ECT 

 

 Het ziekenhuis doet geen ECT, heeft geen procedure voor het vervoer van patiënten 

naar de ziekenhuizen waar het mee samenwerkt. Het heeft wel een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met het UPC KULeuven (St. Jozef 

Kortenberg), waar men het Vlaams protocol volgt. 

 
 

Universitair psychiatrisch centrum 
 

Tijdens de audit werden meerdere vaststellingen hieromtrent gedaan: 

 

 Het universitair karakter van deze instelling werd formeel tot stand gebracht door een 

eerste overeenkomst tussen de BvL en de KULeuven in 1964. Deze overeenkomst 

werd echter door de universiteit opgezegd in 1969 omdat sommige engagementen niet 

haalbaar bleken. In 1979 werd een nieuwe overeenkomst afgesloten met een aantal 

algemene afspraken. De inspectie herinnert zich nog een andere afspraak met de KUL 

waarover het bij een vorig bezoek opmerkingen geformuleerd heeft, maar waar bij 

deze audit geen sprake meer van was. 

 

 Bij de bespreking van de actualisering van de opdrachtsverklaring is opgevallen dat 
niemand van de medewerkers het nodig of nuttig geacht heeft om het universitair 

karakter als een wezenlijk kenmerk van het ziekenhuis te omschrijven. 

 

 Nochtans kon bij de audit vastgesteld worden dat er toch heel wat activiteiten 

ontwikkeld worden. Belangrijke actoren zijn hierbij 

 

o de hoofdgeneesheer 
 is voorzitter van het wetenschappelijk comité: wat meerdere 

onderzoekslijnen aanstuurt : forensische, verstandelijk gehandicapten, 

Korsakoff, Huntington, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 

somatiek, de existentiële dimensie, …  

 hij werkt ook reeds meerdere jaren aan een eigen doctoraat. 

o de beleidsartsen van de verschillende doelgroepen, 
 doelgroep verstandelijk gehandicapten: checklist gedrags- 

/psychiatrischestoornissen, samenwerking met het Vlaams Agentschap 

voor personen met een handicap (VAPH): opleiding aan begeleiders 

(orthopedagogen, psychologen, psychiaters), samenwerking met de 

KUL (prof. XXXX), samenwerking met genetica (dr. XXXX, i.v.m. 
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genetische screening velofaciaal syndroom, fragiel X syndroom, 

chromosoom 16 afwijkingen bij autisme), deelname aan GGZ congres, 

cyclus bijscholing psychopathologie 

 doelgroep organische psychiatrie en gerontopsychiatrie: samenwerking 

metgerontopsychiatrie KULeuven (afstemming patiëntendoelgroepen), 

SIGG (samenwerking gehandicaptenzorg), deelname aan universitaire 

opleiding gedragstherapie UGent (voor doelgroep NAH), deelname aan 

activiteiten BCNBP (handboek), IPZ (psychologen, samenwerking met 

een Canadese universiteit), XXXX zetelt in federale commissie 

psychochirurgie (bij depressie, OCD, impulscontrolestoornissen), doet 

doctoraatsonderzoek met XXXX (correlatie beeldvorming). Het 

ziekenhuis heeft een programma voor de tenlasteneming van patiënten 

die lijden aan de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium 

(enig centrum in België). Er is deelname aan de Moleman cyclus 

(opleiding psychofarmacologie) 

 doelgroep forensische psychiatrie: heeft een medewerker die voor 3/10 

vrijgesteld is voor wetenschappelijk onderzoek, probeert samen met de 

twee andere psychiatrische ziekenhuizen die zich toegelegd hebben op 

medium security forensische psychiatrie inhoud te geven aan goede 

zorgprogramma’s. Er loopt een eigen onderzoek gesponsord door het 

fonds van de Broeders van Liefde. Er is een doctoraatsvoorstel samen 

met prof. XXXX en XXXX (studie omtrent impact van niet specifieke 

residentiële behandeling, studie van kwaliteit sociale netwerken in 

recidive). Er is deelname aan de interuniversitaire opleiding 

forensische psychiatrie. 

 algemene psychiatrie: Er zijn drie onderzoeken lopend (gesponsord 

door het fonds van de Broeders van Liefde): XXXX, XXXX, 

(Korsakoff). Er is samenwerking met de faculteit psychologie (XXXX, 

XXXX). XXXX doceert voor huisartsen in opleiding, doet onderzoek 

omtrent roken, constipatie. Er is onderzoek omtrent wat nodig is in een 

gestandaardiseerd opnameonderzoek, er is epidemiologisch onderzoek. 

o de Broeders van Liefde die extra middelen ter beschikking gesteld hebben. 

 

Agressiebeleid 

 

 In een project ‘agressiebeheersing’ van 2000-2008 had men als doel het komen tot een 

verbetering van de kwaliteit betreffende het adequater laten verlopen van de 

agressiebeheersing, gaande van de preventie van agressie over de omgang met 

agressie tot de opvang en begeleiding van slachtoffers. 

 

Vooreerst is men gaan oplijsten welke elementen allemaal van invloed kunnen zijn bij 

agressiebeheersing, hieruit heeft men de meest betekenisvolle succesfactoren 

gedistilleerd. De 3 belangrijkste succesfactoren zijn weerhouden: 

 

1. Het verlagen van de ernstgraad van agressie 

2. Het verhogen van de draagkracht van het personeel 

3. Het verminderen van de werklast bij de werknemer 

 

 In de loop der jaren heeft men meerdere verbeteracties ondernomen: 
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o bewustmakingsacties om het thema bespreekbaar te maken 

o uitwerken van specifieke vorming 

o bespreken van Meldingen Bijzondere Gebeurtenissen 

o inventarisatie van gegevens omtrent afzonderingslokalen 

o verspreiding van artikels over agressie en -beheersing 

o … 
 

 Binnen een specifieke vorming wordt personeel geïnstrueerd aangaande theoretische 

achtergronden omtrent agressie, het herkennen en voorkomen van agressie, nazorg, … 

 

 Bij een agressie-incident stelt men een minimale aanwezigheid van 5 personeelsleden 

voorop. Men kan dit team samenstellen zonder dat een gebouw zonder permanentie 

komt. Er is dan wel niet op alle afdelingen een permanentie. 

 
 Binnen de werkgroep agressiebeheersing zijn de volgende doelstellingen 

vooropgesteld voor 2009-2012: 
 

o extra vorming over ‘omgaan met stress en agressie’ 
o evaluatie en bijsturing van de ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen 

voor medewerkers 

o aanstelling van een agressiebeheersingscoach 

o interne personenbeveiligingsysteem 

o de procedures worden geactualiseerd. 

 

Suïcidepreventiebeleid 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een procedure bij suïcide. 

 
 Op verschillende momenten gaat men een evaluatie doen van de patiënt die kampt met 

suïcidale gedachten. 

 
 Meestal tracht men patiënten met suïcidale gedachten te kanaliseren naar een 

beveiligde, gesloten afdeling. 
 

 Het aantal suïcidepogingen/suïcides varieert in de tijd: 

 

o 2007: 2 (1 suïcide) 

o 2008: 8 (2 suïcides) 

o 2009: 4 (3 suïcides) 

o 2010: 1 (1 suïcide) 

 

Afzonderingsbeleid 

 

 In 2004 waren er veel afzonderingen, op basis van deze vaststelling heeft men na een 

interne audit hiervan een serieuze topic gemaakt binnen de werkgroep 

agressiebeheersing. Het aantal afzonderingen blijft ondanks de inspanningen nog 

hoog. Dit kan wellicht mede verklaard worden door de specifieke doelgroepen. 
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 2004 2007 2009 

Aantal isolatiekamers 13 14 14 

Aantal afzonderingen <24u 1308 1632 1785 

Aantal afzonderingen >24u 34 24 261 

Aantal dagen >24u 47 37 42 

Aantal dagen celgebruik 1355 1669 1827 

Aantal patiënten (adm. nr.) 167 173 207 
 
 

 De instelling beschikt over een afzonderingsprocedure. 

 

 Het afzonderingsregister en de observatiegegevens zijn afzonderlijke documenten. 

 
 Men werkt in de isolatiekamers met cameratoezicht, wc in de kamer, scheur- en 

brandvrije lakens. 

 
 

5.2.2 Sterke punten 

 

 Men start met een referentiepersoon suïcide. Dit kan een goede ondersteuning zijn 

voor diensten die weinig of niet in aanraking komen met suïcidale patiënten. Deze 

functie is er niet enkel om diensten, afdelingen en personeel te ondersteunen maar ook 

patiënten kunnen rechtstreeks in contact komen met deze referentiepersoon. 

 

 Elke afdeling heeft een bezoek ondergaan van de preventieadviseur waarbij een 

omstandig verslag wordt opgemaakt met een opsomming van knelpunten (op vlak van 

veiligheid) op de eigen afdeling. Hieruit volgt een opvolgingstabel zodat men weet 

welke items (vaststellingen en opmerkingen) men nog moet opvolgen. 

 
 

5.2.3 Non-conformiteiten 

 

 Er zijn geen uren voorzien voor de rol van geneesheer-diensthoofd: het is dan ook 
voor de artsen die geacht worden deze taak op zich te nemen onmogelijk om deze op 

te nemen op een wijze zoals de wetgever bedoeld heeft. 

Waarbij het ziekenhuis in haar reactienota vermeldt dat er vanuit de overheid op dit 

ogenblik geen specifieke financiering voorzien is voor geneesheer-diensthoofden. Dit 

zal allicht een bespreking dienaangaande beïnvloeden en dat omtrent deze non- 

conformiteit overleg zal opgestart worden met de medische staf en met de medische 

raad. 

 

 In de documenten is de ene keer 20 uur voor het hoofdgeneesheerschap vermeld, de 

andere keer 12 uur (medisch reglement). 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat XXXX voor 12 uur benoemd is als 

hoofdgeneesheer. Dit is veel te weinig, te meer daar de hoofdgeneesheer ook de taak 

op zich neemt als geneesheer-diensthoofd en geneesheer-hoofd van dienst voor de 

gedwongen opnames. 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 31 
 

 Er is geen medische/klinische audit gebeurd door de hoofdgeneesheer. 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een uniforme procedure aangaande het fixeren van 

patiënten. Elke afdeling kan hier op zijn eigen manier mee omgaan. 

 

 De instelling heeft geen uitgeschreven suïcidepreventiebeleid. 

 
 In de afzonderingskamers beschikt men niet over oproepsysteem. Het enkel werken 

met geluidsdetectie via het cameratoezicht is niet voldoende. 
Het ziekenhuis doet in haar reactienota het voorstel om hier te bekijken wat technisch 

haalbaar is én om dit in nieuwbouw steeds te voorzien. In bestaande infrastructuur is 

dit niet evident. Bovendien rijzen volgens het ziekenhuis hier vragen naar de 

efficiëntie. 

 
 

5.2.4 Tekortkomingen 

 

 Het aantal medische opnames is, zelfs als men rekening houdt met het specifieke 

profiel van het ziekenhuis, bijzonder laag: de voorbije jaren schommelend tussen 395 

en 460 medische opnames. De ligduur is bijzonder lang: 92 – 103 dagen/patiënt 

(periode 2006 – 2009). 

 

 Er zijn meerdere procedures niet uitgewerkt: vb. ontslag tegen advies. 

 

 Het ziekenhuis presenteerde in het erkenningsdossier een aantal adviezen, waaronder 

“omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke gezondheidszorg”, die nog geen 

revisie kenden sedert vorige audit. Dit betekent dat de toen geformuleerde 

opmerkingen onverminderd van kracht blijven. 

 

 De ‘afzonderingsprocedure’ bevat geen richtlijnen aangaande de frequentie van 

controle van een patiënt in de isolatiekamer. Afdelingen geven hier zelf een invulling 

aan. Het om het uur controleren is dan ook te weinig gezien het ingrijpend karakter 

van een afzonderingsmaatregel. 

Men kan zich ook vragen stellen bij de regel ‘bijzondere aandacht gaat bij het 

uitkleden naar mogelijk verstopte voorwerpen op of in het lichaam’. Dit dient op een 

respectvolle manier en door gekwalificeerd en bevoegd personeel te gebeuren. 

 

 Bij het invullen van de follow-upformulieren dient men meer gespecificeerd te 

werken. Een ganse nacht ‘slaapt’ invullen geeft weinig zicht op de soort controle 

(cameratoezicht, kijkvenster, in de cel). Ook de houding van de patiënt zou best 

genoteerd worden. 

 

 Volgens de afzonderingsprocedure dienen permanentieleden het behandelplan strikt na 

te volgen. Het is dan ook belangrijk dat geneesheren dit behandelplan strikt invullen. 

Bij nazicht van een aantal afzonderingsregisters waren deze behandelplannen niet 

steeds ingevuld. 

 

 Er bestaat geen procedure voor elektrische apparaten op patiëntenkamers. Tijdens de 

rondgang op de verschillende afdelingen blijkt, dat in het kader van het huiselijk 
inrichten van een patiëntenkamer, de patiënt hier tamelijk ver in mag gaan. Bij het 
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opstellen van meerdere verschillende elektrische toestellen dient men steeds de 

veiligheid te bewaken. 

 
 

5.2.5 Aanbevelingen 

 

 De medische bestaffing is een verzameling van parttime werkende artsen (in de 

klinische zorg: twee artsen 4 uur per week, 4 artsen 15 of 16 uur per week, 3 artsen 19 

tot 20 uur per week, slechts twee artsen 24 uur of meer). Dit komt de werking van het 

ziekenhuis niet ten goede. 

Op deze opmerking repliceert het ziekenhuis als volgt: 
“Er zijn twee artsen van vier uur per week. Een van deze artsen is wel actief in het  

aan het psychiatrisch ziekenhuis verbonden psychiatrisch verzorgingstehuis. De ander 

arts is een huisarts die mee instaat voor de dagelijkse continuïteit op het vlak van 

somatische zorg.” 

Het auditteam neemt akte van deze opmerking en verduidelijkt de betekenis van de 

opmerking als volgt. Een meer dan deeltijdse aanwezigheid van de artsen komt niet 

alleen de directe patiëntentijd en de continuïteit van zorg ten goede maar stelt de 

artsen beter in staat om de inhoudelijke werking van de teams die zij aansturen op te 

volgen en bij te sturen. Een voltijdse aanwezigheid betekent voor het ziekenhuis ook 

een duidelijk engagement en een grotere synergie. 

 

 De arts-assistenten volgen drie wekelijkse seminaries waarbij zij kennis nemen van 

alternatieve behandelmethoden die niet op evidentie gebaseerd zijn. Het is 

aangewezen dat de stagemeester deze seminaries ook bijwoont en instaat voor de 

nodige corrigerende kritische duiding. 

 

 Men denkt er aan om op alle afdelingen te gaan werken met uniform materiaal voor 
fixatie. Dit kan de veiligheid ten goede komen en verdient dan ook een aanbeveling 

om dit op korte termijn te bewerkstelligen. 

 
 Advies om op regelmatigere basis een opleiding te voorzien in EHBO en CPR- 

handelingen. 

 

 

5.3 Verpleegkundig beleid 
 
5.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een vrij klassiek verticaal organogram waarbij de 

verpleegkundig directeur verantwoordelijk is voor zowel het ziekenhuis, het 
psychiatrisch verzorgingstehuis en de polikliniek. 

 

 Binnen de lijn van het ziekenhuis is hij tevens verantwoordelijk voor de therapeuten. 

 

 Binnen het verpleegkundig departement voorziet men in stafmedewerkers en in de 

hiërarchische lijn heeft men doelgroepcoördinatoren en afdelingshoofden 
(hoofdverpleegkundigen). 
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 De staf patiëntenzorg bestaat uit 1,40 VTE personeelsleden. Het gaat hier om een 

psychiatrisch verpleegkundige en 2 psychologen. 

 

 Doelgroepcoördinatoren zijn allemaal klinisch psychologen en dit voor 1,80 Vte. Zij 
staan in hiërarchische lijn tussen de directeur patiënten- en bewonerszorg en de 

afdelingshoofden. 

 

 De algemene coördinatie van de zorgorganisatie (psychiatrisch ziekenhuis, 

psychiatrisch verzorgingstehuis en polikliniek) gebeurt door de directeur patiënten- en 

bewonerszorg. Hij wordt hierin ondersteund door doelgroepcoördinatoren, 

campuscoördinator en stafleden. 

 

De doelgroepcoördinator staat in voor de aansturing en de werking op administratief- 

organisatorisch en therapeutisch-inhoudelijk vlak van de doelgroep. Belangrijke 

accenten in de taakomschrijving van een doelgroepcoördinator zijn: 

 

o het uitwerken en realiseren van zorgcircuits en netwerken met interne en 

externe partners 

o het realiseren van een inhoudelijke en organisatorische coördinatie van de 

werking op het niveau van een doelgroep 

o uitwerken van zorginnoverende initiatieven 

o ondersteunen van de universitaire profilering van het UPC Sint-Kamillus 
 

Afdelingshoofden zijn mee eindverantwoordelijk voor de organisatie van een afdeling. 

In een veelheid van taken liggen hun prioriteiten bij de organisatie van de zorg voor de 

patiënt en de zorg voor de zorgenden. Een afdelingshoofd legt verantwoording af aan 

de doelgroepcoördinator. 

 

Het afdelingshoofd, de stafarts en de therapeutisch coördinator zorgen voor de globale 

aansturing op administratief-organisatorisch en therapeutisch-inhoudelijk vlak van de 

werking van de afdeling. Zij vormen samen de stuurgroep van de afdeling. De taken 

van de stuurgroep zijn dan ook zeer divers en vragen een goede samenwerking. 

 
 Verpleegkundigen binnen de therapeutische settings hebben binnen hun afdeling 3 

opdrachten: 
 

o de 24-uurspermanentie (woonverhaal en verpleegkundige aspecten) 

o individuele begeleiding 
o op basis van eigen competenties/ vaardigheden bepaalde sessies mee 

uitbouwen 

 

 De directie wordt ondersteund door enkele stafmedewerkers bij het ondersteunen van 

de realisatie van projecten bv. elektronisch patiëntendossier. Stafmedewerkers nemen 

ook verantwoordelijkheid op, dit op het niveau van de instelling voor bepaalde 

thema’s bv. kwaliteitsbeleid. 

Ook de doelgroepcoördinatoren kunnen voor bepaalde taken als stafmedewerker 

werken voor de directeur patiënten- en bewonerszorg. De doelgroepcoördinatoren 

kunnen op hun beurt ook ondersteund worden door een stafmedewerker van het 

departement patiëntenzorg. 
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 Binnen de instelling bestaan er meerdere werk- en stuurgroepen (kwaliteit en 

patiëntveiligheid, brandpreventie, agressiebeheersing, voeding, pastorale visiegroep, 

elektronisch patiëntendossier, VTO, …). 

Naast een aantal permanente werkgroepen bestaat altijd de mogelijkheid om rond een 

bepaald thema een ad hoc werkgroep samen te stellen. 

 
 

5.3.2 Non-conformiteiten 

 

 Men voorziet niet in voldoende middenkaderleden. Voor een ziekenhuis van deze 

omvang dient men te voorzien in 2,23 middenkaderleden. Er is een tekort van 0,75 

VTE middenkader. Enkel de psychiatrisch verpleegkundige (1 VTE) uit de staf 

patiëntenzorg en de EPD medewerker (0,50 VTE) kunnen in rekening gebracht 

worden. 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat de specifieke werking van een 

psychiatrisch ziekenhuis de vraag rijst of het niet kan verantwoord worden om ook 

andere kwalificaties op te nemen in het middenkader. Op dit ogenblik maken, naast de 

vermelde medewerkers, deel uit van het middenkader: 1 VTE master in de 

criminologie en 2 VTE master in psychologie (incl. de doelgroepcoördinatoren). 

 

 De doelgroepcoördinatoren kunnen niet in de hiërarchische lijn staan in het 

verpleegkundige departement. 
 

 Er is een tekort van 0,20 VTE (her)intredebegeleiding. 

 

5.3.3 Tekortkoming 

 

 De nachtcoördinatoren zijn niet opgenomen binnen het verpleegkundig organogram. 

Zij staan nochtans hiërarchisch rechtstreeks onder de directeur patiënten- en 
bewonerszorg. 

 
 

5.3.4 Aanbeveling 

 

 Advies om binnen het verpleegkundig departement te starten met intervisiemomenten. 

 

 
5.4 Therapeutisch beleid 

 
5.4.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het therapeutisch beleid werd voorgesteld door volgende gesprekspartners: de 

directeur patiëntenzorg, een staflid patiëntenzorg, de kwaliteitscoördinator, de 

algemeen therapeutisch coördinator en de doelgroepcoördinatoren van drie 

doelgroepen. 

 
 

 Algemene situering: 
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o Vertikaal: 
 Een doelgroep bestaat uit verschillende afdelingen. Elke afdeling wordt 

aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit een geneesheer, een 

therapeutisch coördinator (vaak een psycholoog) en een afdelingshoofd 

(=hoofdverpleegkundige). Aan het hoofd van elke doelgroep staat een 

doelgroepcoördinator. Deze heeft zowel een staf- als lijnfunctie, m.a.w. 

hij/zij draagt zowel de organisatorische (personeelsaangelegenheden) 

als de inhoudelijke verantwoordelijkheid over de doelgroep. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis bij dat de 

doelgroepcoördinatoren medisch-inhoudelijk niet verantwoordelijk zijn 

voor een doelgroep. Op vandaag is het medische luik enerzijds de 

verantwoordelijkheid van de stafgeneesheer verbonden aan een 

afdeling; anderzijds van de hoofdgeneesheer 

 

De doelgroepverantwoordelijke heeft een maandelijks overleg met alle 

leden van de stuurgroepen binnen zijn/haar doelgroep. 

 

o Horizontaal: 
 De verschillende disciplines over alle afdelingen en doelgroepen heen 

zijn verenigd in vakgroepen. Aan het hoofd van elke vakgroep staat een 

diensthoofd. De algemeen therapeutisch coördinator is dan het hoofd 

van de diensthoofden van de vakgroepen. De vakgroepen staan in voor 

de inhoudelijke ondersteuning van de therapeuten en van de afdelingen. 

Dit betekent dat zij, op basis van de noden van een afdeling, mee 

instaan voor de rekrutering, selectie en vorming van de verschillende 

therapeuten. 

 

 Daarnaast is er ook nog een therapeutische raad opgericht (juni 2008), met als doel: 

het optimaliseren van de zorg, afdelings- en doelgroepen overschrijdend te werken en 

om een selectie te maken van verbeterprojecten die relevant zijn voor de cliënt. Voor 

de samenstelling van deze raad heeft men erover gewaakt dat zoveel mogelijk 

verschillende afdelingen en disciplines vertegenwoordigd zijn. Deze raad vindt plaats 

onder leiding van de hoofdgeneesheer en vergadert een drietal keren per jaar. 

Het ziekenhuis vulde aan dat het de bedoeling is van de therapeutische raad om een 

breed draagvlak en een uitwisselingsforum te constitueren voor de inhoudelijke 

uitbouw van de instelling. De uitwerking van de projecten gebeurt in werkgroepen die 

op vandaag actief zijn (omtrent ‘dwang’ en ‘middelengebruik’) en die wel 

regelmatiger (maandelijks) samenkomen. 

 

 Noch de algemeen therapeutisch coördinator, noch de doelgroepcoördinatoren maken 
deel uit van de directieraad. In de (nabije) toekomst wenst men iemand met een extra 

therapeutische competentie toe te voegen aan de directieraad. 

 

 Vanuit de therapeutische raad verwacht men dat iedere afdeling een 

afdelingsbeleidsplan opstelt.  Dit beleidsplan omvat zeven vaste inhoudelijke items: 

 

o opdracht van de afdeling/missie 

o omschrijving van de doelgroep 
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o de visie van de afdeling / visie op de hulpverlening (hierin wordt ook het 

gehanteerde/gekozen theoretisch kader behandeld) 

o zorginhoud (therapeutisch aanbod) 

o zorgorganisatie en zorgcommunicatie 

o ontwikkelingsdoelstellingen 

o jaarlijkse actiepunten 
 

 Tijdens een eerste bijeenkomst van de therapeutische raad heeft men een brainstorm 

gehouden over verschillende zorgthema’s waarrond verbeterprojecten mogelijk zijn. 

Uit de veelheid van thema’s die hieruit naar voor zijn gekomen, heeft men in volgende 

vergaderingen scores aan elk van de thema’s toegekend om op die manier prioritaire 

verbeterprojecten te kunnen starten. Als resultaat hiervan werden de projectgroepen 

rond ‘middelenmisbruik’ en ‘dwang’ opgestart. De vergaderingen van deze raad gaan 

dan voornamelijk over het opvolgen van deze projecten. Andere onderwerpen zijn: 

vorming, onthaalbrochure, ontvangstfaciliteiten voor bezoekers,… 

 

 Men wenst zich op te stellen als een lerende organisatie, hetgeen betekent dat een 

juiste balans dient gevonden te worden tussen autonomie en autoriteit. 

 

 Men wil de inhoudelijke invulling van het therapeutisch handelen op een zo laag 

mogelijk niveau in de organisatie houden ,m.a.w. het inhoudelijk therapeutisch beleid 

vanuit de professionals zelf laten groeien. Iedere afdeling kan dus onder leiding van de 

afdelingsstuurgroep het eigen therapeutisch beleid uittekenen via het 

afdelingsbeleidsplan. 

 

 In de aangeleverde documentatie zijn verschillende afdelingsbeleidsplannen terug te 

vinden. Een aantal afdelingen hebben al behoorlijk werk gemaakt van het expliciteren 

van hun psychotherapeutische behandelvisie en werkmethoden Het is wel opvallend 

dat er in de afdelingsbeleidsplannen weinig aandacht wordt geschonken aan de 

activiteiten van de vaktherapeuten (ergo, psychomotorische therapie,…). Volgens de 

algemeen therapeutisch coördinator werken de meeste vaktherapeuten therapie- 

ondersteunend en op enkele afdelingen eerder dagstructurerend. 

 
 Het is evenwel niet duidelijk door wie, op welke wijze en volgens welke criteria deze 

visieteksten/afdelingsbeleidsplannen worden geëvalueerd. 
 

 Het is wat verwonderlijk dat de therapeutische raad zich eerder lijkt bezig te houden 

met aspecten van kwaliteitsbeleid dan wel met het inhoudelijk uitdiepen, coördineren 

en evalueren van therapeutische visies en afdelingsbeleidsplannen, rekening houdend 

met de richtlijnen zoals deze bijvoorbeeld door het Trimbosinstituut zijn ontworpen. 

 
 De vraag kan gesteld worden of de therapeutische raad in zijn huidige samenstelling 

niet te omvangrijk is om deze opdracht te kunnen uitvoeren. 
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5.5 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 
 
5.5.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de kwaliteitscoördinator. Hij is van 

opleiding criminoloog en neemt de functie waar sinds begin 2009. Voordien was hij 

niet werkzaam binnen de GGZ-sector. De kwaliteitscoördinator is voltijds in dienst 

van het ziekenhuis, maar is binnen deze jobtime ook verantwoordelijk voor de 

vorming. Een duidelijke afbakening tussen beide taken ontbreekt. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) is een vrij uitvoerig document dat eerst een 

algemene evaluatie maakt van het kwaliteitsbeleid in de periode 1997-2005 en daarna 

een geactualiseerd overzicht geeft van het beleid anno 2010. 

 

 In deel 1 wordt als algemene conclusie geformuleerd dat in de periode 1997-2005 niet 

kan gesproken worden van een systematische en planmatige werking omtrent kwaliteit 
zoals vooropgesteld in het kwaliteitsdecreet, omwille van een aantal oorzaken: 

 

o de financiële moeilijkheden die de instelling gekend heeft door de lager dan 

verwachte financiering van de forensische werking 

o de te beperkte aandacht van de verantwoordelijken voor het voeren van een 

systematisch kwaliteitsbeleid 

o de onduidelijke profilering van de functie van kwaliteitscoördinator 
o de weerstand van een aantal medewerkers tegen bijkomende werklast en tegen 

een cijfermatige benadering 

o het ontbreken van een keuze voor een welomschreven methodiek en daaraan 

gekoppelde vorming. 

 
 Er wordt ook een zeer beknopte evaluatie gemaakt van het werken met de verplichte 

en de vrije thema’s: 
 

o de projectgroep Onthaal is stopgezet en een aantal deelaspecten zullen verder 

uitgewerkt worden in de bestaande diensten 

o voor het thema Zorgcommunicatie wordt verwezen naar de invoering van het 

elektronisch patiëntendossier Regas. Het deelaspect ontslagbrieven wordt 

steekproefsgewijs verder opgevolgd. 

o de geneesmiddelendistributie wordt sinds 2005 gereguleerd door het 

informaticaprogramma Infomedic. 

o de vrije thema’s agressiebeheersing en maaltijdgebeuren worden verder gezet. 
 

 In de periode na 2005 zijn de financiële moeilijkheden nog steeds aanwezig en is de 

uitbouw van de forensische werking een sterk bepalende factor in het UPC. Tegelijk 

wordt ook geopteerd voor het gebruiken van het management- en 

kwaliteitsinstrument Kwadrant. In 2007 wordt met Kwadrant Kompas een 

zelfevaluatie doorgevoerd op managementniveau, waarover in het KWHB verdere 

informatie ontbreekt. Sinds 2006 worden jaarlijks beleidsplannen gemaakt die 

zesmaandelijks geëvalueerd worden. 

 
 In 2006 wordt ook de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid opgericht die 10 maal 

per jaar vergadert en samengesteld is uit een aantal directieleden, 
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doelgroepcoördinatoren en stafmedewerkers. In het kader van overeenkomsten met de 

FOD Volksgezondheid (en bijkomende financiering) werd gewerkt aan een aantal 

aspecten van patiëntveiligheid, maar ook aan het verbeteren van de 

aanmeldingscoördinatie en aan het “meten van de kwaliteit van zorg”. 

 

 Ook in het kader van het FOD contract wordt geëxperimenteerd met een 35-tal 

indicatoren die zich vooral situeren in de economische en financiële performantie, en 

de patiëntveiligheid. De werking met deze indicatoren wordt als niet optimaal 

geëvalueerd. 

 

 De meer gerichte aandacht voor de eigenlijke kwaliteit van zorg lijkt overigens vooral 

aan bod te komen in de werking van het wetenschappelijk comité dat bezig geweest is 

met effectiviteitsonderzoek in een psychiatrisch ziekenhuis en met outcomemeting . 

Het is opvallend dat daar in het KWHB niet verder wordt op ingegaan. Overigens zijn 

er daarnaast nog meer werkgroepen die zich bezig houden met deelaspecten van 

kwaliteitsbeleid, met name de vergadering van de therapeutische coördinatoren en de 

therapeutische raad. Het ontbreekt wel aan enige duiding hoe deze verschillende 

actoren passen in een groter geheel met een duidelijke structuur en doelstellingen. 

 

 Onder de noemer Organisatiestructuur wordt aangegeven dat er in Sint-Kamillus 

veeleer op een gedecentraliseerde wijze gewerkt wordt, in kleine zorgeenheden. Die 

worden aangestuurd door een trio bestaande uit de afdelingsgeneesheer, de 

hoofdverpleegkundige en een therapeutisch coördinator (veelal een psycholoog). Er is 

weinig formele hiërarchie en er worden autocontrolesystemen gebruikt die gekoppeld 

zijn aan een kwaliteitssysteem. 

 

 Deel 1 van het KWHB sluit af met een uitvoerige lijst van verbeterprojecten op diverse 

domeinen, zowel in de klinische als in de operationele performantie, en de resultaten 

bij medewerkers en in de samenleving. Het gaat daarbij om een zo volledig mogelijk 

overzicht, waarbij geen selectie van prioriteiten wordt aangegeven en waarbij de 

documentatie over de uitwerking beknopt is. 

 

 In Deel 2 wordt een poging gedaan om het geactualiseerde kwaliteitsbeleid voor te 

stellen als een systeem om de deelaspecten van kwaliteit te bewaken op de 5 

organisatiegebieden en op de 4 resultaatgebieden van EFQM. Men wil daarbij 

vermijden dat de notie kwaliteitsbeleid zoals in het verleden verengd wordt tot het 

louter werken met technieken en methodes zonder interne samenhang. Dat betekent 

dat de EFQM domeinen getoetst worden aan 8 kenmerken van doelstellingen van 

zorg, met name: patiëntgericht, effectief, efficiënt, veilig, tijdig, gelijkwaardig, 

geïntegreerd en continu. 

 

 De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn : systematisch handelen, het aanreiken 

van ethische kaders waarop het individueel handelen zich dient te baseren , en het 

gebruik van indicatoren. Over dit laatste worden een aantal kritische reflecties 

gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat het bepalen van meetbare doelstellingen niet 

evident is in de GGZ, en UPC Sint –Kamillus geeft aan dat het ook worstelt met deze 

opdracht. Op het terrein van de operationele performantie is dit nog goed te realiseren 

maar de klinische performantie blijft in de psychiatrische zorg moeilijk te benaderen 

met indicatoren. Zeer illustratief is daarbij de verwijzing naar de jaarlijkse “Best 

Hospitals Ranking” in de Verenigde Staten die een informatiebron wil zijn voor de 
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keuze van een ziekenhuis. De psychiatrisch ziekenhuizen worden nog steeds 

gerangschikt volgens de reputatie die zij hebben opgebouwd bij verwijzende artsen, en 

niet op basis van meetbare zorgindicatoren zoals de algemene ziekenhuizen. 

 

 In het KWHB worden dan de verschillende domeinen van EFQM getoetst aan de 

hoger vermelde doelstellingen. Deze oefening leidt tot een opsomming van een groot 

aantal initiatieven, waarvan de meeste zich eerder in de sfeer van de operationele dan 

van de klinische performantie bevinden. Bovendien gaat het grotendeels om projecten 

die nog moeten gerealiseerd worden. De volgende intenties komen wel  in de buurt 

van de eigenlijke kwaliteit van zorg: 

 

o het uitwerken van een visie over de invulling van een functioneel quotum voor 

de diverse therapeutische disciplines 

o een  aangepaste basisscreening voor elke patiënt uitvoeren 
o een gecentraliseerd en aangepast aanbod van psychotherapie en 

psychodiagnostiek uitwerken 

o een beleid met betrekking tot intervisie ontwikkelen (het mag daarbij 

merkwaardig genoemd worden dat dit er anno 2010 nog niet is) 
 

 Sinds medio 2010 is de werkwijze ingevoerd dat de verantwoordelijken van 

afdelingen en doelgroepen systematisch worden uitgenodigd bij de directie voor een 

presentatie van hun werking. Er wordt van uitgegaan dat de dagelijkse sturing, dicht 

bij het werkveld het best in staat is om de klinische en operationele performantie te 

bewaken. De verdere hiërarchie moet dan de haalbaarheid van verbeteringen 

onderzoeken en een prioriteitstelling bepalen. Om de afdelingen te helpen om aan 

zelfevaluatie te doen wenst men een boordtabel te ontwerpen voor de stuurgroep met 

gegevens over onder meer volgende items: 

 

o systematische monitoring van de behandelduur van patiënten 

o afzondering 

o betrekken van familie 

o behandelplan in dossier 

o somatische screening 

o therapieresultaten via bevraging 

o metabool syndroom 

o behandeling met benzodiazepines 

o zorgvisie 
 

Men hoopt uit deze oefening ook te leren of het raadzaam is om met boordtabellen te 

werken op afdelingsniveau, dan wel op doelgroep- of op ziekenhuisniveau. 

 

 Onder de noemer organisatorische structuur wordt een korte beschrijving gegeven die 

aangeeft dat de normale paden (top down beschrijving, verschillende 

departementen…) niet gevolgd worden, maar uit het zeer beknopte schema kan niet 

worden afgeleid dat er een helder kwaliteitsmanagementsysteem is. 

 

 Verder bevat het KWHB nog een lijst met de in het ziekenhuis gangbare procedures. 
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5.5.2 Tekortkomingen 

 

 Uit het KWHB kan niet worden afgeleid dat het kwaliteitsbeleid van UPC Sint- 

Kamillus een sterke bijdrage levert voor de optimalisering van de kwaliteit van zorg. 

Er worden een groot aantal topics beschreven, waarvan de meeste behoren tot het 

kwaliteitsbeleid in ruime zin. Dat wil zeggen : de gebruikelijke zorgorganisatorische 

processen binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Tegelijk lijkt het kwaliteitsbeleid daar 

ook eerder los van te staan, aangezien er weinig verbindingen worden gelegd met de 

eigenlijke beleidsplannen op ziekenhuis- en afdelingsniveau. 

 

Op het niveau van het kwaliteitsbeleid in specifieke zin (de vereisten van het 

kwaliteitsdecreet) wordt er wel een schema voorgesteld waarbij de EFQM domeinen 

getoetst worden aan een aantal relevante criteria, maar het ontbreekt aan een selectie 

en prioriteitstelling van een beperkt aantal projecten waaraan een sterkere uitwerking 

wordt gekoppeld, een gegeven wat door het ziekenhuis in haar reactie bijgesteld wordt 

met de verwijzing naar het werken rond rookstop, omgaan met dwang en constipatie 

bij patiënten. Het is een aandachtspunt om te zorgen voor voldoende duidelijkheid en 

een systematische uitwerking ervan. 

 

Er wordt blijkbaar uitgekeken naar de ontwikkeling van bijkomende indicatoren die 

kunnen helpen om de zelfevaluatie met boordtabellen invulling te geven, maar tegelijk 

wordt de twijfel uitgesproken dat de klinische performantie op deze manier goed te 

benaderen is. Ondertussen wordt wel nagelaten om meer gebruik te maken van de set 

van indicatoren die voor de Vlaamse Gemeenschap is opgesteld door een werkgroep 

van experten. 

Opvallend is ook dat er regelmatig melding wordt gemaakt van uitgevoerde 

zelfevaluaties, zonder dat daar in het KWHB verdere informatie over gegeven wordt. 

 

Dit zou nochtans materiaal kunnen zijn voor een prioriteitstelling van thema’s. 

Op het niveau van de eigenlijke kwaliteit van zorg zijn er aanwijzingen dat er vanuit 

het wetenschappelijk comité belangstelling bestaat voor vormen van outcomemeting, 

maar ook hier lijkt de afstand met het kwaliteitsbeleid groot. Verder is er geen enkele 

vermelding van intenties om de praktijk op afdelingen te toetsen aan de richtlijnen die 

voor de meeste doelgroepen beschikbaar zijn. 

 
 Over het algemeen bevat het KWHB wel veel intenties, maar weinig uitgewerkte 

thema’s. 
 

 Er ontbreekt een helder kwaliteitsmanagementsysteem. 
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6 Module Medewerkers 

 
6.1 Personeelsbeleid 

 
6.1.1 Algemene vaststellingen 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een personeelsdienst maar niet over een eigen 

personeelsdirecteur. 

 

 Doelgroepcoördinatoren werken met een quotom qua personeelsbestaffing. Dit 

quotom wordt maandelijks opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Dit quotumverhaal is 
van start gegaan in 2006 en een implementatie in 2007. 

 

Aanleiding om te werken met een functioneel quotum was de werkdruk bij de 

medewerkers (2006) ten gevolge van: 

 

o substantiële afbouw van ongeveer  30VTE op ziekenhuisniveau 

o niet tijdig gerealiseerde herstructurering 

o algemene stijging van de zorglast(vraag) 
o ontoereikende personeelsmiddelen voor begeleiding van de bewoners in het 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

 

Eens deze functionele quota werden vastgelegd was het de uitdaging om van quotum 

te evolueren naar quotum-beheer op doelgroep en afdelingsniveau. Dit met als doel: 

 

o verhouding draaglast en draagkracht van afdelingen en diensten permanent in 

evenwicht te houden 

o effectiviteit en efficiëntie van middelen te optimaliseren 

o transparantie van toewijzing en beheer van middelen 

o responsabilisering van het middenkader 
 

 De afdelingen hebben de opdracht te voorzien in een minimale bestaffing. Deze 

normen zijn vastgelegd en door iedereen gekend. De afdelingshoofden dienen dit 

streng te bewaken en te realiseren. Hierbij is dan ook duidelijk op welk moment men 

beroep kan doen op de mobiele equipe. 

 

 VTO werd aangeboden vanuit het marktaanbod. Hier stapt men heel bewust vanaf en 

kiest men voor een strategisch vormingsbeleid. Hierdoor wil men op een doelgerichte 

en doelmatige wijze omgaan met VTO. Op deze wijze wil men vooral de 

professionele verrijking van de medewerker en verbetering voor de organisatie 

bewerkstelligen. 

 

Verantwoordelijkheden voor VTO worden meer en meer gedragen door de 

doelgroepen en de diensten. De individuele medewerker draagt een eigen 

verantwoordelijkheid om zich regelmatig bij te scholen. 

 

Doelgroepcoördinatoren en diensthoofden stellen jaarlijks een vormingsplan op. 

Hierin worden zowel de individuele als de collectieve vormingsbehoeften 
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omschreven. Elke doelgroep en dienst krijgt jaarlijks een vormingsbudget toegekend. 

In 2009 werd er 53.020 € besteed aan vorming (inclusief 6.891 € voor PVT). 

 

 Afdelinghoofden hebben een checklist ter beschikking voor de opvang van nieuwe 

medewerkers op hun dienst. Daarnaast is eveneens een ‘checklist en algemene tips bij 

de introductie als werknemer in het UPC Sint-Kamillus’. De meeste afdelingen 

hebben dan nog een afdelingsgebonden onthaalbrochure. 

 

 Jaarlijks is er een beleidsdag waarbij men met de leidinggevenden zich een dag 

inhoudelijk bezighoudt omtrent het leidinggeven. Uit de laatste beleidsdag kwam een 

oproep tot een cursus met als bedoeling een update van het leidinggeven van 

leidinggevenden, hiervoor loopt een offerte bij een externe firma. 

 

 Voor het attentie / retentie / motivatiebeleid maakt de directeur patiënten- en 

bewonerszorg deel uit van de werkgroep directeurs patiëntenzorg BvL, die aangaande 

dit thema een clustering heeft gedaan van de lokale voorstellen. 

 

 Binnen het personeelsbeleid zijn er verschillende soorten gesprekken aangaande het 

functioneren van medewerkers. Zo werkt men met evaluatie- en 

functioneringsgesprekken. Daarnaast heeft men ook feedback-gesprekken, bijsturings- 

of opvolgingsgesprekken en coachinggesprekken. 

 

 Binnen het UPC Sint-Kamillus heeft men een grote groep vrijwilligers. Deze werken 

via een overeenkomst tussen de instelling en Caritas Gemeenschapsdienst Vzw. of de 

Vzw. Present. Binnen het ziekenhuis is er een stafmedewerker patiëntenzorg 

verantwoordelijk voor deze vrijwilligers. 

 

 Sinds 2006 beschikt men over een opvangteam ‘hulpverleners voor hulpverleners’ 

(HVH). Dit opvangteam geeft ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen door 

opvang en begeleiding van medewerkers. De medewerkers die lid zijn van dit team 

krijgen op geregelde tijdstippen vorming en opleiding. Er is een brochure 

‘opvangbrochure na een ingrijpende gebeurtenis’ voorhanden. 

 
 De meldingen die gebeuren via de MBG worden wekelijks geagendeerd op de 

directieraad. Jaarlijks gebeurt hierover een analyse. 
 

 Men heeft een therapeutische raad opgestart waarbij iedereen is uitgenodigd om deel 

te nemen. Doelstelling is het verbeteren van de zorg op het inhoudelijke vlak. Deze 

raad heeft een oplijsting gemaakt van belangrijke topics. Momenteel werkt men rond 

dwang en rond middelen. De volgende items die behandeld zullen worden zijn zorg 

voor de familie en empowerment. 

 

 In het kader van de veiligheid beschikt men over een PBS-systeem. Dit systeem dient 

om hulp te vragen in extreme situaties die ook onverwacht plaats vinden. 

 
 

6.1.2 Sterke punten 

 
 Er is een selectiemethode uitgeschreven voor het aanwerven van leidinggevenden 

(afdelingshoofden, diensthoofden en teamcoördinatoren). 
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 Er zijn specifieke afspraken gemaakt omtrent tewerkstelling tijdens de zwangerschap. 

Daarnaast is per afdeling afzonderlijk gestipuleerd wat de maatregelen (verwijdering, 

tewerkstelling andere dienst, …) zijn. 

 
 

6.1.3 Aanbevelingen 

 
 Aanbeveling om de intenties om te werken met een leeftijdsgebonden 

personeelsbeleid zeker verder te zetten. 

 
 Advies om de verschillende bestaande functieomschrijvingen in één zelfde vorm te 

gieten, dit kan het werken met functieomschrijvingen enkel maar ten goede komen. 

 
 Het verdient aanbeveling om de registratie van de MBG ook te linken naar de 

medewerkers van het opvangteam HVH. 

 

 

6.2 Personeelsbezetting 
 
6.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 De huidige personeelsbestaffing per afdeling bestaat, op datum van 1/10/2010, uit: 

 

Doelgroep Algemene Psychiatrie 

 

o Afdeling AP = 20A / 6T / 2 a(d) / 1 a(n) 
 Gegrad. psych. verpl. 2,30VTE 
 Gegrad. alg. verpl. 3,00 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 1,80 VTE 

 Gegrad. Soc. verpl. 1,00 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 1,55VTE 

 

o Afdeling GO = 16A / 1 a(d) / 2 a(n) 
 Gegrad. psych. verpl. 3,35 VTE 
 Gegrad. alg. verpl. 0,60 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 0,80 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 1,75 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 1,00 VTE 

 Kinesitherapeut 0,50 VTE 

 Ziekenhelper 1,75 VTE 

 

Andere: 

 Gegr. alg. verpl. (T1-T2) 1,00 VTE 

 Ziekenhelper (Mob. equipe) 0,80 VTE 
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o Afdeling SBR = 32T / 2 a(d) / 1 a(n) 
 Gegrad. psych. verpl. (incl HV en adj. HV) 4,75 VTE 
 Gegrad. alg. verpl. 1,50 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 1,80 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 1,75 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 5,50 VTE 

 Pedagoog 0,80 VTE 

 Maatschappelijk werker/ ass. psychologie 1,00 VTE 

 Psycholoog/therapeutisch coördinator 0,50 VTE 

 Psycholoog 1,50 VTE 

 PMT 0,80 VTE 

 Ergotherapeut 1,00 VTE 

 Maatschappelijk assistent 0,70 VTE 

 

Andere: 

 Niet gedipl. Paramedisch 0,80 VTE 

 Opvoeder (IBF) 1,00 VTE 

 

o Afdeling TG = 17T 
 Gegrad. psych. verpl. 0,80 VTE 
 Gebrev. psych. verpl. 2,45 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 2,00 VTE 

 

Andere: 

 Gegrad. psych. verpl. (sociale maribel) 0,80 VTE 

 Ziekenhelper (IBF) 1,00 VTE 

 Ziekenhelper (T1-T2) 0,80 VTE 

 Algemeen ziekenhuisassistent (IBF) 1,00 VTE 

 

o Afdeling DZ 3 a(d) / 25 t(d) 
 Gegrad. psych. verpl. 2,10 VTE 
 Gebrev. psych. verpl. 0,90 VTE 

 

Andere: 

 Gegrad.  verpl. (mob. equipe) 1,00 VTE 

 

Doelgroep Forensische Psychiatrie 

 

o Afdeling FPA = 10A / 8T 
 Gegrad. psych. verpl. 1,50 VTE 

 Gegrad. alg. verpl. 1,00 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 2,00 VTE 

 Psychiatrisch ziekenhuisassistent 1,00 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 1,00 VTE 

 Pedagoog 0,50 VTE 

 Maatschappelijk werker/ ass. psychologie 1,00 VTE 

 

Andere: 

 Ziekenhelper (sociale maribel) 1,00 VTE 
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o Afdeling FPB = 5A / 7T 
 Gegrad. psych. verpl. 2,50 VTE 
 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 2,00 VTE 

 Maatschappelijk werker/ ass. psychologie 1,50 VTE 

 Niet-gedipl. paramedisch 0,50 VTE 

 

Andere: 

 Opv. (geen duiding kwalitificatie)(T1-T2) 1,00 VTE 

 Gebr. Ziekenhuisverpleger (verv. VESOFO) 1,00 VTE 

 

o Afdeling FPC = 15T / 2 t(n) 
 Gegrad. psych. verpl. 1,80 VTE 
 Gebrev. psych. verpl. 3,00 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 3,40 VTE 

 

Doelgroep Organische en Gerontpsychiatrie 

 

o Afdeling AGP = 6A / 24Sp / 2 a(d) 
 A1 psych. verpl + kaderopl.(HV) 0,80 VTE 
 Psycholoog – therapeutisch coörd. 0,50 VTE 

 Gegrad. Psych. verpl. 1,80 VTE 

 Gegrad. Verpleegk. 1,00 VTE 

 Gebrev. Psych. verpl. 1,25 VTE 

 Gebrev. Verpl. 3,75 VTE 

 Ziekenhuisassistente 0,80 VTE 

 Verzorgende 1,75 VTE 

 

Nachtdienst: 

 Ziekenhuisassistente 0,50 VTE 

 Gegradueerde verpleegkundige 0,75 VTE 

 Gegrad. Psych. verpl. 0,50 VTE 

 

Anderen: 

 Logistieke assistente (Sociale Maribel) 1,75 VTE 

 Gebrev.verpl. (T1T2) 1,00 VTE 

 Ziekenhelper (IBF) 3,00 VTE 

 

o Afdeling AOP = 30A / 3 a(d) 
 Gegrad. verpl. 1,00 VTE 
 Gebrev. psych. verpl. 5,00 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 1,75VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 2,00 VTE 

 Verzorgende 2,00 VTE 

 

Andere: 

 Niet gedipl. Paramedisch (Soc. Maribel) 0,80 VTE 

 Gebrevetteerd verpleegkundige 0,80 VTE 

 Ziekenhelper (IBF) 0,75 VTE 

 

o Afdeling RKS = 27T / 1 t(n) 
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 Gegrad. psych. verpl. 0,60 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 2,00 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 0,75 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 0,75 VTE 

 Verzorgende 0,80 VTE 

 

Andere: 

 Gegrad. psych. verpl. (Sociale maribel) 1,60 VTE 

 Ziekenhelper (IBF) 1,55 VTE 

 

o Afdeling RGP = 28T 
 Gegrad. psych. verpl. 2 VTE 
 Gegrad. alg. verpl. 1,75 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 1,50 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 1,80 VTE 

 Erkend Ziekenhuisverpleger Art. 54Bis 0,50 VTE 

 Ziekenhelper 0,75 VTE 

 Verzorgende 0.75 VTE 

 

Andere: 

 Logistiek Assistent (Sociale Maribel) 2,25 VTE 

 Ziekenhelper (IBF) 2,80 VTE 

 

Doelgroep Verstandelijk Gehandicapten 

 

o Afdeling OPM = 23A / 11T / 2 a(d) / 1a(n) / 2 t(n) 
 Gegrad. psych. verpl. 1,00 VTE 
 Gebrev. psych. verpl. 5,30 VTE 

 Gegrad. sociaal verpl. 0,80 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 2,50 VTE 

 Maatschappelijk werker/ ass. psychologie 1,00 VTE 

 Ziekenhelper 1,00 VTE 

 Kinesitherapeut 1,00 VTE 

 

Andere: 

 Logistiek Assistent (Sociale Maribel) 1,22 VTE 

 Orthopedagoog (sociale maribel) 1,00 VTE 

 Opvoeder (sociale maribel) 0,80 VTE 

 

 Voor de nachtdiensten is er een aparte personeelsequipe samengesteld: 

o Gegradueerd Psychiatrisch Verpleegkundige 3,50 VTE 

o Gebrevetteerd Psychiatrisch Verpleegkundige 2,00 VTE 

o Gegradueerd Verpleegkundige 4,00 VTE 

o Gebrevetteerd Verpleegkundige 7,80 VTE 

o Verzorgende 1,00 VTE 

o Ziekenhelper 1,50 VTE 

o Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 4,80 VTE 

o Algemeen Ziekenhuisassistent 1,00 VTE 
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 Het ziekenhuis heeft een mobiele equipe (6 VTE) die qua organisatie en werking 

rechtstreeks vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur patiëntenzorg. De 

medewerkers van de mobiele equipe zorgen voor de vervanging van onvoorziene 

afwezigheden binnen de 24-uurspermanentie. Deze medewerkers hebben wel allemaal 

een afdeling als uitvalsbasis, waar ze bovenop het minimum werkzaam zijn. 

Uit cijfers van 2010 blijkt dat men 65% van de beschikbare shiften van de mobiele 

equipe deze ook heeft gebruikt. 

 
 

6.2.2 Non-conformiteiten 

 

 Het ziekenhuis voorziet, in de nachtdienst, een minimale verpleegkundige permanentie 

op het niveau van een gebouw en niet van een afdeling. Op elke afdeling is er wel 

altijd een permanente aanwezigheid van een personeelslid. 
 

 Het afdelingshoofd van de afdeling FPC is geen verpleegkundige maar een bachelor 

maatschappelijk werk met een master criminologie. Tevens is zijn arbeidsregime maar 

0,50 VTE. Voor een hoofdverpleegkundige wordt minimaal 0,80 VTE vooropgesteld. 

In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat gezien de specifieke werking van een 

psychiatrisch ziekenhuis rijst de vraag of het niet kan verantwoord worden om ook 

andere kwalificaties te weerhouden voor de functie van afdelingshoofd. I.c. betreft het 

een forensisch-psychiatrische afdeling. 

 
 

6.2.3 Aanbeveling 

 
 Het verdient aanbeveling om bij vervanging van verpleegkundigen preferentieel op 

zoek te gaan naar verpleegkundigen binnen de afstudeerrichting psychiatrie. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

 
7.1 Infrastructuur 

 
7.1.1 Algemene vaststelling 

 

 De infrastructuur is verouderd. 

 

7.1.2 Tekortkoming 

 
 De infrastructuur is ondanks de investeringen op meerdere plaatsen niet functioneel en 

niet te onderhouden. 
Het ziekenhuis toont in haar reactienota (aan de hand van de MAHA-analyse – Dexia 

2009) aan dat het de voorbije jaren heel wat investeringen nog gedaan heeft. Dit doet 

evenwel geen afbreuk aan de gedane vaststellingen, en onderstreept alleen maar hoe 

moeilijk het is om als monument geklasseerde gebouwen op duurzame wijze, tegen een 

aanvaardbare kostprijs en op een patiëntvriendelijke manier als ziekenhuis te 

exploiteren. De traagheid van het beschermingsproces wat zich ent op andere van 

natuur ook trage processen zoals een goede masterplanning, is in deze ook een factor 

die heel veel tijd heeft laten verloren gaan. 
 

7.1.3 Aanbeveling 

 
 De huislijkheid van de afdelingen kan ook in afwachting van betere infrastructuur 

(mogelijks nieuwbouw) verbeterd worden. 

 

 

7.2 Ombudsfunctie 
 
7.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Het UPC Sint-Kamillus heeft een procedure waarin omschreven is hoe mondelinge en 

schriftelijke klachten over de werking van de organisatie behandeld worden. Voor of 
kort na de opname wordt deze procedure toegelicht aan de patiënt. 

Informatie over de klachtenprocedure is ook opgenomen in de opnamemap. 

De volledige klachtenprocedure is ook beschikbaar op www.kamillus.be. 

 

 In eerste instantie opteert het ziekenhuis ervoor om indien er klachten of onvrede is 

over de opvang en/of behandeling deze eerst te bespreken met de medewerker en/of de 

individuele patiëntenbegeleider en/of met de verantwoordelijke van het betrokken 

team. 

Indien deze werkwijze geen voldoende antwoord biedt voor de ontevredenheid of 

indien men niet wenst gebruik te maken van een informele afhandeling, kan de 

patiënt/familie zelf contact opnemen met de kwaliteitscoördinator van het ziekenhuis 

of kan contact worden opgenomen in samenspraak, door de individuele begeleider of 

de verantwoordelijke. 

http://www.kamillus.be/
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 De kwaliteitscoördinator is de interne ombudspersoon en functioneert als neutrale en 

bemiddelende instantie bij de afhandeling van klachten. 

Hij is als volgt te bereiken: 

o telefonisch via het nummer XXXX 
o door een schrijven gericht aan de kwaliteitscoördinator, die binnen 8 

werkdagen contact opneemt met de briefschrijver 

o e-mail: XXXX, binnen de 8 dagen na ontvangst van de mail wordt contact 

opgenomen 
De kwaliteitscoördinator bespreekt met de indiener van de klacht de stappen die zullen 

ondernomen worden. Indien tot een compromis wordt gekomen wordt dit verder 

opgevolgd door de kwaliteitscoördinator. 

Indien de indiener van de klacht niet tevreden is met het antwoord kan hij vervolgens 

de interne klachtencommissie samen roepen. 

 

 De leden van de interne klachtencommissie zijn de kwaliteitscoördinator, een 

directielid, een vertegenwoordiger van de medische staf en een vertegenwoordiger van 

de medewerkers. 

De commissie is neutraal samengesteld. D.w.z. dat er geen leden zijn die onmiddellijk 

betrokken zijn bij de klacht. 

Binnen de 30-dagen deelt de commissie haar oordeel mee aan de betrokken partijen. 

Wordt de klacht als gegrond beschouwd dan zal het ziekenhuis het gevolg dat wordt 

gegeven aan de klacht schriftelijk meedelen aan de indiener. 

Bij het niet gegrond zijn van de klacht deelt de directie dit binnen de 3 dagen 

schriftelijk mee aan de indiener van de klacht. 

 
 Voor de behandeling van een klacht kan ook beroep worden gedaan op een externe 

ombudspersoon. 
Deze functie wordt ingevuld door een personeelslid van het overlegplatform Vlabo. 

De externe ombudspersoon, XXXX, is als volgt te bereiken: 

 

o iedere maandag van 12 u. tot 15 u. in de polikliniek van het ziekenhuis 

o telefonisch (XXXX) 

o e-mail: XXXX 
 

De externe ombudspersoon komt op alle afdelingen. 

Er zijn folders en affiches ter beschikking. In het ziekenhuis hangen een 8-tal 

brievenbussen. 

 

Hij behandelt de klacht overeenkomstig de werkwijze die van toepassing is voor een 

externe ombudspersoon. 

In eerste instantie gaat het om een klachtenbemiddeling. Indien er geen consensus 

wordt bereikt kan worden overgegaan naar een formele klachtenbehandeling. 

In deze fase zal een externe klachtencommissie de klacht onderzoeken. 

 

 Aan de kwaliteitscoördinator wordt gevraagd de klachten te registeren. 

De externe ombudspersoon maakt een jaarverslag op. Jaarlijks zijn er een 50-tal 

formele klachten. 

Desondanks deze mogelijkheden om een klacht in te dienen en te behandelen bereiken 

er jaarlijks nog een 5-tal klachten rechtstreeks de directie. 

mailto:Johan.bruynseraede@fracaritas.org
mailto:patrick.vandenplas@ombudsfunctieggz.be
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7.2.2 Aanbevelingen 

 

 Advies om te onderzoeken of het niet zinvol kan zijn om op jaarbasis een breder 

forum te creëren, met interne en externe ombudspersoon en interne 

klachtencommissie, waarbij men een breder zicht kan krijgen over de interne en 

externe klachten. 

 

 De klachtenprocedure is nogal omslachtig om duidelijk begrepen te worden door 

gebruikers van het ziekenhuis. Het strekt tot aanbeveling, eventueel met betrokkenheid 

van patiënten/familie, de procedure in een meer begrijpbare en vereenvoudigde versie 

uit te schrijven. 
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8 Module Processen 

 
8.1 Organisatie van Zorg 

 
8.1.1 Algemene vaststellingen 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 

 

 Het ziekenhuis is 24u./24u. toegankelijk. Buiten de kantooruren en tijdens het 

weekend gebeurt een niet gerichte opname op de afdeling GO (gesloten 
opnameafdeling). Gerichte opnames hebben sporadisch plaats zonder een aanmelding. 

 

 Er wordt in het ziekenhuis een onderscheid gemaakt tussen: 

 

o enerzijds een gerichte opname (afd. forensische psychiatrie, patiënten met 

NAH en psychiatrische problemen, de organische psychiatrie, een gedwongen 

opname) 

o anderzijds een niet gerichte opname. 
 

Bij een niet gerichte opname is de aanmeldingscoördinator (of vaste vervanger) het 

aanspreekpunt. Hij/zij tracht de zorgvraag zo goed mogelijk in te schatten en overlegt 

met de hoofdgeneesheer/vervanger na het beluisteren (en invullen van het standaard 

registratieformulier “Aanmelding”) van de zorgvraag. 

Een opname is altijd een medische beslissing. 

Na overleg neemt het ziekenhuis contact op met de zorgvrager/verwijzer, conform de 

afspraak, om de genomen beslissing mee te delen. Bij een niet-opname wordt altijd 

een alternatief voorgesteld voor de opnamevraag. 

 

 Tweemaal per week is er een briefing over de opnames in aanwezigheid van de 

hoofdgeneesheer, de aanmeldingscoördinator en een afgevaardigde van het 
kern(staf)team van elke afdeling. 

Op de afdeling algemene psychiatrie is er elke dinsdag een zorgoverleg over de 

opgenomen patiënt i.v.m. een eventueel transfer. 

 

 Er wordt geen wachtlijst gehanteerd. Uitzondering hierop zijn de afdeling voor de 

organische psychiatrie en geronto-psychiatrie. Meestal zijn deze zorgvragers reeds 

opgenomen in een zorgsetting en krijgen daar verdere begeleiding. Zij worden op de 

hoogte gehouden van de evolutie van de wachtlijst. 

Op sommige afdelingen zijn er bufferbedden (o.a. op de forensische afdeling (5), SBR 

(2) ) of wordt bij een dringende opname bevraagd op welke afdeling een vrij bed 

beschikbaar is. 

 

 Het ziekenhuis hanteert geen ziekenhuisbrede exclusiecriteria. Uitzondering hierop 

zijn patiënten met pedo-sexuele stoornissen en patiënten voor wie geen geëigende 
behandeling voorzien is in het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis richt zich vooral naar zorgvragers uit de regio. 
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 Het verloop van een intake wordt bepaald door  het soort opname. 

 

Bij een gerichte opnamevraag is de indicatie meestal duidelijk. Desondanks wordt 

soms bijkomende informatie ingewonnen bij een bezoek aan de patiënt. 

 

o een aanvraag tot opname op de forensische afdeling wordt voorafgegaan door 

een bezoek aan de gevangenis door een afvaardiging van de afdeling. 

o bij een vraag tot opname op de afdeling organische psychiatrie gebeurt het dat 

de arts voorafgaand aan de opname een bezoek brengt aan het ziekenhuis of de 

plaats waar de zorgvrager verblijft. 
 

Bij een niet gerichte opnamevraag wordt de zorgvraag zo goed mogelijk ingeschat bij 

de aanmelding en volgt een intakegesprek. Bij opname volgt een observatieperiode 

waarna een indicatiestelling. 

 

Voor zover mogelijk wordt bij elke opname, in overleg met de patiënt, een 

therapieplan vooropgesteld met een aantal doelstellingen. 

 

Voor opnames van personen met een handicap wordt met het VAPH voor de 

opname de afspraak gemaakt over een terugkeer naar de instelling van zodra het 

mogelijk is. 

 

 Elke patiënt krijgt bij de opname een verpleegkundige als individuele begeleider (IB) 

toegewezen en een cobegeleider (andere discipline) om de continuïteit te verzekeren. 

De IB is contactpersoon en woordvoerder van de patiënt o.a. tijdens de 

teamvergaderingen waar de behandel- /begeleidingsplannen worden 

opgemaakt/geëvalueerd/bijgestuurd. De IB zal voorafgaand aan dit overleg een 

gesprek hebben met de patiënt en is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de 

bespreking. Patiënten sluiten momenteel zelf nog niet aan bij het zorgoverleg. 

Patiënten die in time-out gaan op een andere afdeling worden verder opgevolgd door 

hun IB. Het zelfde geldt voor een patiënt in afzondering. 

 

 Er zijn sporadisch vragen voor een 2de opinie. De patiënt stelt het wel op prijs als zijn 

individueel behandelende arts werkzaam is in het ziekenhuis en overleg pleegt met de 

afdelingsarts. 

 

 De frequentie van de evaluatie van het individueel behandelplan is doelgroep- en 
patiëntgebonden en verschilt van afdeling. Op de opnameafdeling gebeurt de evaluatie 
frequenter met het oog op een transfer naar een andere afdeling. 

Er wordt van de afdelingsartsen verwacht dat zij aansluiten bij de teamvergaderingen, 

het overlegmoment waar het individueel behandelplan van de patiënt wordt 

opgemaakt, geëvalueerd en bijgesteld. 

 
 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 
 Aan elke afdeling is een maatschappelijk werker toegewezen. Hij/zij is er op vaste 

tijdstippen bereikbaar. Continuïteit is verzekerd bij afwezigheid. 

Hij/zij is teamlid van het multidisciplinair afdelingsteam. 
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Vanaf het moment van de opname heeft hij/zij vooral aandacht voor de totale 

leefsituatie van de patiënt, heeft een centrale rol in zorgbemiddeling en 

zorgcoördinatie en draagt bij aan het ontslagmanagement. Het milieu waar de patiënt 

naar toe kan na ontslag is hierbij een belangrijke factor. 

 

 Van bij de aanmelding/opname wordt de familie nauw betrokken voor zover de 

zorgvrager hiermee akkoord kan gaan. Vanuit de sociale dienst worden soms 

initiatieven genomen om de familiebanden terug aan te halen en/of te versterken. 

Bij de populatie van het ziekenhuis stelt dit een probleem omdat de familiebanden 

meestal sinds geruime tijd door omstandigheden definitief verbroken zijn. 

Voor zover de patiënt nog geen vaste huisarts heeft wordt de patiënt daartoe ook 

gestimuleerd. 

 

 Voor elke afdeling is een therapieprogramma afgestemd op de doelgroep(en). 

Het uitgangspunt van het therapieaanbod is dat het opnieuw opnemen van zinvolle 

activiteiten als tijdsbesteding een belangrijke invloed heeft op het functioneren en 

welbevinden van de patiënt. 

De opmaak van het therapieprogramma gebeurt in overleg met de patiënt, rekening 

houdend met zijn wensen en mogelijkheden en de beoogde individuele doelstellingen. 

 

Het aanbod omvat activering (zowel binnen als buiten de instelling), assessment 

(mogelijkheden en beperkingen bepalen het traject) en arbeidsrehabilitatie (herstel, 

behoud en uitbreiding arbeidsmogelijkheden). 

De dienst ergotherapie heeft hierbij een belangrijke opdracht. Samen met de 

monitoren (atelierverantwoordelijken) bewaken zij het therapeutisch proces van de 

cliënt. Er is een terugkoppeling tijdens de evaluatie van het individueel behandelplan. 

 

 Hervalpreventie is in het ziekenhuis een belangrijk aandachtspunt. 

Patiënten met een groot risico op herval worden opgenomen in het project 

ontslagmanagement. 

Psycho-educatie, een opdracht voor arts en teamleden, maakt deel uit van de therapie. 

 

 Voor kinderen wiens ouders opgenomen zijn in de acute psychiatrie is er de mama- 
papagroep, een alternatief voor KOPP. Er wordt nagedacht over de uitbouw van een 

kinderhoekje. 

 

 Er is een goede samenwerking met Similes. Bij de opname krijgt de patiënt in de 

infobrochure informatie over de werking. Similes geeft op regelmatige basis 

infosessies. Anderzijds wordt het ziekenhuis uitgenodigd door Similes als spreker 

tijdens infosessies. 

 

 De regio is weinig multicultureel waardoor het ziekenhuis geen behoefte heeft aan een 

multiculturele bemiddelaar en een tolkendienst. Er is hiervoor een niet formele 
samenwerking met Gasthuisberg Leuven. 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 54 
 

Ontslag 

 

 Een ontslag is een multidisciplinaire beslissing en wordt altijd voorbereid in het 

multidisciplinair team in aanwezigheid van de behandelende arts en in overleg met de 

patiënt. 

Met het oog op het welslagen van een ontslag wordt de huisarts van de patiënt en het 

netwerk (bestaand of opgezet) op een ontslagoverleg uitgenodigd. 

Bij een eerste contact tussen een patiënt en een huisarts is er de mogelijkheid dat de IB 

meegaat op consultatie. 

Indien er beroep gedaan wordt op een netwerk ter ondersteuning van de patiënt na 

ontslag zal er altijd iemand van het ziekenhuis aanwezig zijn bij het eerste contact. 
 

 Familie en/of mantelzorg wordt ook betrokken bij de voorbereiding van het ontslag. Er 

is aandacht voor een omkadering en een tijdsinvulling. Voorafgaand aan een ontslag 

wordt voor de algemene psychiatrie een proefweekend voorzien. Voor patiënten van 

de forensische psychiatrie kan proef beschut wonen een alternatief zijn. 

 
 Op het moment van het ontslag wordt een eerste voorlopige ontslagbrief meegegeven 

voor de verwijzer. Normaliter volgt binnen de maand een definitieve ontslagbrief. 
 

 Voor wie nazorg aangewezen is zijn er volgende mogelijkheden: 

 

o dagbehandeling 

o opvolging door de psychiatrische thuiszorg 

o een terugkomdag na 6 weken ontslag om te zien hoe het loopt 

o een residentiële plaatsing 
o in de maatschappij met bewindvoering en ondersteuning van het SIT,… 

Het ziekenhuis blijft het aanspreekpunt indien nazorg niet slaagt. 

 
8.1.2 Sterke punten 

 
 In het dagziekenhuis worden in voorbereiding op het ontslag (zeker bij gedwongen 

nazorg) een coachenoverleg georganiseerd waarbij de huisartsen aansluiten. 

 

 Op het dagziekenhuis wordt in voorbereiding op het ontslag een crisisplan opgesteld 

waarbij de patiënt zelf zijn aandachtspunten aangeeft. Dit crisisplan houdt de patiënt 
bij zich, is ter beschikking bij de huisarts en de vertrouwenspersoon. 

 

 De dienst ergotherapie beschikt over een specifieke folder waarin de visie, de 

middelen en doelstellingen van hun aanbod is verduidelijkt. Een REVA-winkel en 

semi-industriële opdrachten zijn onderdeel van het aanbod. Een schema verduidelijkt 

de mate waarin de middelen bijdragen tot de doelstellingen. 

 
 Binnen de onthaalbrochure van de afdelingen is er een duidelijk pakket informatie 

voor de patiënt: 
 

o Vrijheden en verantwoordelijkheden 
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o Huishoudelijk reglement voor patiënten die gedwongen opgenomen zijn 

(indien van toepassing) 

o De wet op de patiëntenrechten en de privacywetgeving 

o Godsdienstige, morele of filosofische bijstand 

o De klachtenprocedure in het UPC Sint-Kamilus 

o Kosten verbonden aan de opname in het ziekenhuis 

o Similes, KOPP en KAOP 

 

8.1.3 Tekortkomingen 

 

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

Het stroomdiagram van de aanmeldingscoördinator en de insteek van de 
onderscheiden afdelingsbeleidsplannen zijn daartoe wel een eerste aanzet. 

 

 Er ontbreken enkele functieomschrijvingen. 

 

8.1.4 Aanbevelingen 

 

 In het “stroomdiagram aanmeldingscoördinatie” is het traject die de coördinator dient 

te volgen duidelijk weergegeven. Een aanvullend document geeft toelichting bij de 

opdracht, de taken, registratie, … van de aanmeldingscoördinator. In het 

stroomdiagram ontbreekt de timing binnen de welke de te ondernemen stappen dienen 

te gebeuren. 

 

 In het ziekenhuis zijn alle noodzakelijke overlegmomenten, ook op afdelingsniveau, 

aanwezig. Om tot eenduidigheid te komen wordt geadviseerd om per overlegmoment 

een fiche uit te werken waarin o.a. duidelijk wordt omschreven wat de doelstelling is 

van de vergadering, de frequentie van vergadering, wie deelneemt, tijdstip, 

verantwoordelijkheden,… . Dit kan een handig instrument zijn bij de evaluatie van de 

onderscheiden overlegmomenten en bij het inwerken van nieuwe medewerkers. 

 

 Advies om op de website van het ziekenhuis en in de infobrochure (algemeen/per 
afdeling) toelichting te geven m.b.t. de aanmeldingscoördinator/ gangbare 

aanmeldingsprocedure. 

 

 

8.2 Apotheek & Medicatiedistributie 
 
8.2.1 Algemene vaststellingen 

 
 De apotheek bevindt zich in een nieuwbouw en is qua oppervlakte ruim voorzien, 

daarnaast heeft men nog een afzonderlijk lokaal voor de opslag van medisch materiaal. 
 

 Het team van de apotheek bestaat uit 2 ziekenhuisapothekers die beiden deeltijds 

werken, respectievelijk 0,75 VTE en 0,65 VTE. Daarnaast bijgestaan door een 

apotheekassistent (0,6 VTE) en een fulltime assistent (geen opleiding maar jarenlange 

ervaring). 
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 De apotheek is alle werkdagen open van 9u30 – 12u en van 13u30 tot 16u45, behalve 

op woensdag dan is de apotheek enkel open van 9u30 tot 13u. Buiten deze 

openingsuren is men nog regelmatig aanwezig maar niet beschikbaar voor de diensten. 

 
 Voor de wachtdienst heeft men een contract afgesloten met de apotheek van het 

universitair ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven. 

 
 Naast het UPC Sint-Kamillus doet de apotheek de bevoorrading van het Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis. 
 

 Binnen het UPC Sint-Kamillus is men gestart met een elektronisch voorschrift. Tot op 

het moment van de audit worden nog alle voorschriften afgedrukt en manueel 

ondertekend door de voorschrijvend geneesheer omwille van het nog niet volledig in 

orde zijn van de elektronische handtekening. 

 

Op het moment dat een voorschrift in de apotheek toekomt zal de apotheker dit 

valideren en laten distribueren. Deze distributie gebeurt op twee niveaus. Vooreerst is 

er de grotere levering van chronisch medicatie (acute dienst om de 14 dagen, 

chronische diensten om de 4 weken) en de dagdagelijkse levering. De bedeling 

gebeurt respectievelijk door stewards in verzegelde bakken en door de 

verpleegkundige van de afdeling voor de dagdagelijkse medicatie. 

 

Verdoving moet op een manueel voorschrift staan, persoonlijk en voluit geschreven 

door de geneesheer. Hiervan is de bedeling ook enkel via de verpleegkundigen van de 

afdeling. 

 

 Naast de apotheek beschikt men eveneens over twee spoedkasten. Eén staat op de 

afdeling GO en bevat voornamelijk psychiatrische medicatie, de andere staat op de 
afdeling AGP en bevat voornamelijk somatische geneesmiddelen. 

 

Het gebruik van deze spoedkasten is enkel mogelijk via de sleutel die op de genoemde 

afdeling aanwezig is, men dient een verantwoording te schrijven in het boek en er 

dient een aanduiding te zijn in Infomedic. 

 
 Met het invoeren van Infomedic en de spoedkasten heeft men de huisapotheken in de 

verschillende afdelingen officieel afgeschaft. 
 

 De apotheek is al betrokken in de vorming van de verschillende medewerkers: 

 

o in het najaar is er een opleiding voorzien voor verzorgenden: een basis van 

pharmacologie maar vooral wat de mogelijke bijwerkingen zijn die men kan 

vaststellen bij patiënten. 

o voor verpleegkundigen is er voorzien in een opleiding met betrekkinhg tot 

facturatie, bewaringmogelijkheden, terugbetalingcategorieën, pletten van 

medicatie, … naast de inhoudelijke farmacologie. 

o naar artsen zijn er verschillende sessies over het gebruik van Infomedic en is er 

een terugkoppeling van de jaarcijfers. 
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 Vanuit de apotheek organiseert men op verschillende momenten controles: 

 

o rapporten van alle bijleveringen op afdelingsniveau 

o controle op klaargezette medicatie 

o stockcontrole op afdeling (1x/jaar) 

o stockcontrole van de spoedkasten (2x/jaar) 

o controle van de retourmedicatie 

o dubbele check & controle van de koudeketen bij bepaalde medicatie 

o … 

 

8.2.2 Non-conformiteiten 

 

 Op meerdere afdelingen werden er tijdens de rondgang klaargezette medicatie 

gevonden die reeds uit de blister was. Het is op deze manier onmogelijk om tot op het 

moment van toediening deze medicatie te identificeren en/of de vervaldata vast te 

stellen. 

 
 Op afdelingsniveau heeft men geen afzonderlijk opslagruimte en bestaat er geen 

controlesysteem naast het elektronisch systeem voor verdoving. 

 
 

8.2.3 Tekortkomingen 

 
 Op afdelingsniveau is er slechts om de week een controle van de temperatuur van de 

frigo’s waar medicatie in bewaard wordt. 
 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een meldingssysteem waarbij fouten of bijna fouten 

aangaande medicatie op een eenvoudige manier kunnen worden geregistreerd. Indien 

er zulke meldingen gebeuren dienen die momenteel via het systeem van ‘melding 

bijzondere gebeurtenis’ te verlopen. Hiervan is er geen systematisch doorgeven aan de 

apotheek. Hoewel deze in deze aangelegenheden toch een belangrijke speler is. 

 

 Het is niet duidelijk wat de richtlijnen zijn aangaande het werken met halve pillen. 

 

8.2.4 Aanbevelingen 

 

 Het jaarverslag van de apotheek is conform de vereisten voorzien in de wetgeving, het 

kan enkel nog een aanbeveling verdienen om de verbruiksgegevens te voorzien op het 

niveau van de afdeling. 

 

 Advies om te blijven onderzoeken of het niet mogelijk is om de apotheek te betrekken 

in de psycho-educatie van patiënten / familie omtrent het gebruik van medicatie. 

Momenteel ontbreekt het aan tijd bij het team om hier op in te gaan. 

 

 Er zijn en er worden nog acties ondernomen naar het item van de 

temperatuursregistratie. Het is belangrijk om te voorzien in een systeem waarbij men 

onmiddellijk een waarschuwing krijgt (al dan niet automatisch) bij een afwijkende 
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waarde. Een systeem waarbij men een logger uitleest na 6 maanden en dan 

afwijkingen vaststelt is achter de feiten aanhollen. 

 

 Advies om de interne registratie van fouten of bijna fouten in de apotheek zelf 

opnieuw op te starten. 

 

 

 

8.3 Werking van diensten 
 
8.3.1 Dienst GO (Gesloten Opname) 

8.3.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 De GO-afdeling bevindt zich in het gebouw St.-Marie en is een zorgeenheid voor 

dringende en intensieve begeleiding voor maximaal 16 patiënten. De afdeling beschikt 

over 10 eenpersoonskamers, 3 tweepersoonskamers en daarnaast nog 3 isolatiekamers. 

 

 Naast de opvang van deze 16 patiënten worden er ook nog een aantal (maximaal 7) 

dagpatiënten opgenomen. 

 

 De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten die worden aangemeld vanuit verschillende 

settings (eigen initiatief, EPSI, spoedgevallen, …) en onder verschillende statuten. Er 

worden zowel patiënten opgenomen in een vrij statuut maar evenzeer onder een 

gedwongen statuut (internering, vrij onder voorwaarden, voorwaardelijke in 

vrijheidsstelling, …). Het moet dan ook gaan om patiënten die met een acute 

problematiek zitten waarvoor ze een afdeling met een gesloten karakter nodig hebben. 

 

Opname op de GO-afdeling kan voor de verschillende doelgroepen van het UPC. 

 

Patiënten die op eigen initiatief een (her)opname vragen komen in een systeem van 

geplande intakegesprekken. Bij een gekende heropname zal in het intakegesprek 

vooral naar de motivatie van de patiënt gekeken worden. 

 

 De dienst hanteert een aantal exclusiecriteria: 

 

o minderjarigheid 

o ouderenzorg 

o zwaardere justitiële dossiers 

o mentale handicap 

o sexuele delinquenten 
 

 Bij een opname, in crisis, zal men steeds starten vanuit een isolatie. Tenzij het 

aanwezig personeel, op basis van ervaring, inschat dat dit niet nodig is. Deze isolatie 

gaat uitzonderlijk gepaard met een fixatie. Hier start reeds de eerste observatieperiode 

en wordt de patiënt ook gezien door een arts. 

 
 De eerste week van de opname is er een nauwgezette observatie van de patiënt binnen 

de afdeling. Mogelijke therapieën gaan dan ook allemaal door op de afdeling zelf. Na 
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deze week is er een eerste inschatting van welk soort therapie (individueel of in groep) 

de patiënt gaat volgen. Dit is altijd het gevolg van een teamevaluatie waarvan 

weerslag is terug te vinden in het patiëntendossier. 

Vervolgens is er een systematische uitbreiding van de therapieën en de vrijheden. Zo 

kan de patiënt uiteindelijk therapie gaan volgen buiten de afdeling tot zelfs extern. 

 

 Tijdens een eerste vergadering gaat men een aantal basale gegevens bespreken en 

afspreken wie wat opneemt omtrent de patiënt. 

Na een 2 à 3 weken gaat men op basis van het psychologisch testmateriaal een resume 

maken van de problematiek, de doelstellingen en de haalbare trajecten. 

 

Op grond van al de verzamelde gegevens stelt het multidisciplinaire team samen met 

de patiënt een behandelplan op. De individuele begeleider zal dit samen met de patiënt 

en eventueel met de familie bespreken en indien nodig nog aanvullen of wijzigen. 

 

De belangrijke onderdelen van de behandeling zijn individuele psychotherapeutische 

gesprekken, (eventueel) gezinsgesprekken, groepstherapie en een medicamenteuze 

behandeling. Daarnaast zijn er nog een aantal therapeutisch activiteiten: ergotherapie, 

bewegingstherapie, creatieve therapie, … 

 

Vanaf dag 1 gaat men reeds interdisciplinair werken (ook reeds werken aan het 

ontslagmanagement). Tijdens de eerste week is er nog geen actieve deelname vereist 

binnen de verschillende therapieën, het aanbod is er wel. 

 

Men wil reeds vanaf de voordeur vertrekken vanuit de herstelgedachte: ‘wat kan de 

mens nog wel ipv. wat kan niet meer’. De gesloten deur op zich is al een probleem. 

 

 Psychologen gaan zich bezig houden met de diagnostiek en gesprekken met de patiënt. 

Men start geen diepgaande therapieën op maar wil wel de basis leggen voor de 

toekomst. 

 

 Normaal gezien is er een gemiddelde verblijfsduur van 25 à 30 dagen. Hierna gaat 

men de patiënt heroriënteren ofwel binnen het UPC Sint-Kamillus of  naar buiten. 

 

 Op het moment van de audit is er een zeer beperkte wachtlijst: 

 

o 1 patiënt uit de gevangenis (intake reeds gebeurd) 

o 1 gekende patiënt (heropname wegens het overtreden van probatiemaatregel) 
o 1 heropname (waarbij patiënt regelmatig gecontacteerd wordt in verband met 

zijn motivatie) 

 

 Qua bestaffing is er een minimale bestaffing van permanent 2 personeelsleden 
(vroege, late en nachtdienst), daarnaast is ook de hoofdverpleegkundige tijdens de dag 

nog aanwezig. 

 
 Tijdens de nachtdienst heeft de nachtcoördinator ook nog zijn uitvalsbasis op de 

afdeling GO. 
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8.3.1.2 Non-conformiteiten 

 

 De patiënten die verblijven op de tweepersoonskamers hebben geen enkele 

mogelijkheid tot privacy. Ook de 2 lavabo’s zijn niet van elkaar gescheiden. 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat gezien de infrastructuur van de afdeling en 

de doelgroep van de afdeling is het niet evident om aan de vooropgestelde 

aanpassingen met betrekking tot de privacy te beantwoorden. Doelstelling is om deze 

afdeling zo snel mogelijk onder te brengen in een nieuwbouw. 

 

 Geen van de kamers heeft een oproepsysteem. 

 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota om hier te bekijken wat technisch haalbaar is 

én om dit in nieuwbouw steeds te voorzien. In bestaande infrastructuur is dit niet 

evident. Bovendien rijzen hier vragen naar de efficiëntie gezien de pathologie van de 

doelgroep. 

 

8.3.1.3 Tekortkomingen 

 

 Nachtelijke opnames, zo werd tijdens de audit medegedeeld aan het auditteam, gaan 

altijd gepaard met een opname in de isolatiekamer tot de volgende ochtend 10u. De 

tijdens de audit aangehaalde reden is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het 

auditteam is hierbij eerder van oordeel is dat dit een punt is wat eerder lijkt ingegeven 

te zijn door een beperktere basisbestaffing en het betwijfelt of deze handelwijze 

inderdaad ook bijdraagt tot het opbouwen van vertrouwen. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat deze opmerking dient genuanceerd te 

worden meer bepaald omwille van het feit dat er steeds een beoordeling is of het nodig 

is of niet dat een patiënt in isolatie moet blijven of niet en dat afzondering op indicatie 

gebeurt, meer bepaald bij  crisis, gebruik en/of risico op suïcide of agressie. 

 
 In het kader van suïcidepreventie en in het bijzonder op een gesloten afdeling met 

crisisopnames is het gebruik van een doucheslang niet aangewezen. 
 

 In de observaties van patiënten in de isolatiekamer is het belangrijk om meer gegevens 
te noteren (houding, soort controle, …). Het enkel vermelden, gedurende meerdere 

uren, van “slaapt” is onvoldoende. 

 
 

8.3.1.4 Aanbeveling 

 
 Aanbeveling om zo snel als mogelijk mee op de kar te springen van het elektronisch 

patiëntendossier. Op dit moment is het patiëntendossier fractioneel samengesteld. 

 
 

8.3.2 Doelgroep Forensische Psychiatrie 

8.3.2.1 Algemene vaststellingen 

 
 De forensische werking is reeds lange tijd ingeburgerd binnen de werking van het 

UPC Sint-Kamillus. Men heeft hier reeds lang een traditie van te werken met 
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gerechtscliënten. In 2000 ging men van start met de afdeling Sint-Paulus C voor 

geïnterneerden. 

In 2001 was er een erkenning als pilootproject voor ‘medium security’ geïnterneerden 

van het Ministerie van Justitie. In juli 2002 kwam daar een 2de afdeling (FPA) bij 

opnieuw een project van het Ministerie van Justitie. 

In oktober 2002 startte men een tweede afdeling FPB, dit was een pilootproject van 

het Ministerie van Volksgezondheid. 

 

 De forensische afdelingen passen binnen de doelgroep forensische psychiatrie en 
omvatten 3 afdelingen binnen het ziekenhuis en 4 eenheden binnen het psychiatrische 

verzorgingstehuis, namelijk: 

 

o Ziekenhuis 
 afdeling Forensische Psychiatrie A (FPA) : observatie en behandeling 

 afdeling Forensische Psychiatrie B (FPB) : observatie en behandeling 

 afdeling Forensische Psychiatrie C (FPC) : verdergezette behandeling 

 + crisisbedden, daghospitalisatie & nazorg 

o Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
 forensisch rehabilitatietehuis (FRT) : op termijn 60 bedden 
 afdeling FRA : langdurige resocialisatie (15 bedden) 

 afdeling FRB : lang verblijf (15 bedden) 

 afdeling FRC : start 02/2011 (15 + 15 bedden) 

 

Om het plaatje van de forensische werking compleet te maken vermelden we hier ook 

nog het Forensisch Beschut Wonen door Vzw. Walden (nu reeds met een oefenhuis op 

de campus) en het team Forensisch Outreachment (FORT). 

 

 De zorgvisie die men als uitgangspunt hanteert binnen de forensische werking is: ‘de 

forensische werking wil een verantwoorde behandeling verlenen aan een met zorg 

gekozen doelgroep patiënten en dit in functie van de patiënt zelf, een sociaal netwerk, 

de maatschappij in het algemeen met als streefdoel de patiënt met een maximale mate 

van zelfstandigheid te herintegreren in de maatschappij’. 

 

 De met zorg gekozen doelgroep bestaat uit geïnterneerde mannen ‘vrij op proef’ van 

het type medium security / medium risk, het delict speelt geen selectiecriterium, 

Nederlandstalig, een minimum aan motivatie, hoofdzakelijk met een psychotische of 

persoonlijkheidsstoornis en comorbiditeit is mogelijk. Het blijft hoe dan ook een 

hulpverlening onder dwang waarbij men gaat werken op een vertrouwens- en 

werkrelatie en trachten de motivatie te bevorderen. 

 

 Exclusiecriteria die gehanteerd worden zijn: 

 

o psychopathie (PCL-R score > 30) 

o primaire zedendelinquenten 

o primaire afhankelijkheidsproblematiek 

o te laag IQ (mentale handicap) 
 

 De hoofddoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

 

o behandelen van de psychiatrische problematiek 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 62 
 

o risico op delictrecidive maximaal beperken 

o maatschappelijke integratie maximaal bevorderen 
 

 De vraag tot opname kan via verschillende kanalen gebeuren. De geïnterneerde zelf, 

de familie, partner of vrienden, advocaat of PsychoSociale Dienst (PSD)/Zorgequipe 

van de gevangenis kunnen een vraag tot opname stellen. 

Vooreerst zal men dossierinformatie opvragen, na een eerste oriëntatie op basis van 

het dossier zal een intaketeam (arts, criminoloog en een afdelingsverantwoordelijke) 

een intakegesprek voeren. Hierbij zullen hun bevindingen aangevuld worden met 

items komende uit een overleg met PSD/Zorgequipe van de gevangenis. 

 

 De afdeling FPA is een gesloten afdeling voor observatie en behandeling van 

geïnterneerde mannen met een medium security statuut en hoofdzakelijk een 

psychotische problematiek. 

Deze afdeling omvat 16 bedden en 2 crisisbedden. 

 

 De afdeling FPB is een gesloten afdeling voor observatie en behandeling van 

geïnterneerde mannen met een medium security statuut en hoofdzakelijk een 

persoonlijkheidsstoornis. 

Deze afdeling omvat 10 bedden en 2 crisisbedden. 

 

 De afdeling FPC is een afdeling voor verder gezette behandeling en doorverwijzing 
van geïnterneerde patiënten met een medium security statuut. De afdeling beschikt 

over 14 bedden en 1 crisisbed. 

 

 In het kader van de audit werden de afdelingen FPA en FPB bezocht. 

 

 Specifieke krachtlijnen voor deze afdelingen zijn: 

 

o individuele begeleiding 

 Individuele begeleider is spilfiguur in de behandeling en werkt op 3 

niveaus (afdeling, individuele begeleiding en leefgroep) 

o beveiligd behandelingskader 
 Infrastructureel (gebouw, locatie, omheining, camera’s, PBS, …) 
 Procedures gericht op veiligheid (toegang, sleutels, bezoekers, 

vrijheidsopbouw, …) 

 Personele beveiliging 

 centraal en gekoppeld aan intensieve individuele begeleiding 

 vereist voldoende bezetting 

 elke individuele begeleider volgt een aantal patiënten 

 specifieke VTO (onthaal, PBS, agressiehanteringstechnieken, 

fixatieoefeningen, …) 

o werken met geleidelijke vrijheidsopbouw 

o combinatie van therapeutische en maatschappelijke functie 
 vereist grondig, nauwkeurig werken en dit vraagt veel tijd 
 vereist aangepaste diagnostiek en risico-inschatting 

 leidt tot moeilijke onderhandelingen bij doorverwijzing (vooroordelen, 

stigma, …) 

o goede contacten met andere actoren en samenwerkingsverbanden in het 

werkveld 
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 de CBM/Strafuitvoeringsrechtbank, het justitiehuis en de 

justitieassistenten, psycho-sociale diensten van het gevangeniswezen, 

coördinator therapeutisch project, …) 

 
 

8.3.2.2 Sterk punt 

 

 De hoofdverpleegkundige houdt de thema’s suïcide en EHBO levendig door op de 

teamvergaderingen hier specifiek aandacht aan te besteden. 

 
 

8.3.2.3 Non-conformiteiten 

 

 De afdelingen FPA en FPB zijn 2 verschillende afdelingen, die architectonisch 

gescheiden zijn van elkaar met elk een eigen personeelsequipe. Voor deze 2 

afdelingen is er maar 1 hoofdverpleegkundige voorzien. Deze wordt bijgestaan door 

een adjunct-afdelingshoofd (niet-verpleegkundige). 

 
 Medicatie dient in de blister te blijven tot het moment van toediening, anders is er 

geen mogelijkheid tot controle van deze medicatie. 
 

 Isolatiekamer is niet verduisterbaar, beschikt niet over een oproepsysteem en vanuit 

een gefixeerde houding is er geen zicht op een klok. In de nabijheid van de 
isolatiekamers is er geen mogelijkheid tot persoonlijke hygiëne. 

 
 

8.3.2.4 Tekortkomingen 

 

 Het zichtbaar bewaren van alle namen van patiënten die zijn opgenomen geweest op 

de afdeling FPA is qua privacy zeker niet goed te keuren. Indien men deze kaartjes wil 

bewaren voor een eventuele heropname kunnen deze net zo goed bewaard worden in 

een kast. 

 
 De isolatiekamers zijn door het oude concept net gevangeniscellen (hoge muren met 

enkel vensters tegen het plafond, grote ijzeren vergrendelingsstaven, …). 
 

 De afdelingen zijn gehuisvest in een oude bouw die niet functioneel is. Het ontbreekt 
aan het herstellen van kleine defecten. Het opfrissen van de lokalen zou al een 

meerwaarde kunnen betekenen. 

In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat in 2007 werd er op de afdelingen 

F.P.A./F.P.B. substantieel geïnvesteerd in de infrastructuur (ongeveer 900.000 euro). 

Dit ondanks de onduidelijkheid die er heerste omtrent de aanvaarding van 

investeringen uit het verleden voor deze doelgroep. 

Ondanks deze investeringen blijft de historische structuur die niet aangepast aan de 

hedendaagse normen duidelijk zichtbaar. In globo werd aan de inspectie het dossier 

van het masterplan/de klassering als monument uitgebreid toegelicht. 
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8.3.2.5 Aanbeveling 

 

 De kamers en lokalen hebben bijna allemaal hoge vensters boven de deuren, tegen het 

plafond. Dit is blijkbaar hinderlijk voor de patiënten en/of personeel aangezien deze 

allemaal worden afgeplakt. Het afplakken met een folie of een zelfde materiaal zou 

ook reeds wat meer uniformiteit geven (en een minder slordige indruk). 

 
 

8.3.3 Zorgeenheid AGP (Acute-geronto psychiatrie) 

8.3.3.1 Algemene vaststellingen 

 

 De doelgroep ouderenpsychiatrie omvat 2 zorgeenheden: 

 

o De zorgeenheid voor observatie en behandeling: acute geronto-psychiatrie 

(AGP) 
Deze eenheid is gericht op de observatie, diagnosestelling en behandeling van 

ouderen met cognitieve tekorten of van ouderen met gedrags- en 

persoonlijkheidsstoornissen. 

Daarnaast worden ook volwassenen opgenomen die ten gevolge van organisch 

hersenlijden gedragsproblemen stellen of functionele revalidatienoden hebben 

(Chorea van Huntington, Korsakoff-syndroom, posttraumatische 

ziektebeelden). 

Op deze afdeling omvat 6 A-bedden, 24 Sp-bedden en 2 a(d)plaatsen. 

 

o De zorgeenheid voor voortgezette behandeling: geronto-psychiatrie (RGP). 

Deze behandelingsafdeling richt zich naar bejaarde personen met ernstige 
cognitieve, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen. De nadruk ligt op 
revalidatie en rehabilitatie. 

Op deze afdeling zijn 28-T bedden gelokaliseerd. 

 

Tijdens het auditbezoek werd de organisatie en de werking van de afdeling AGP 

bevraagd in aanwezigheid van de arts, de hoofdverpleegkundige en de therapeutisch 

coördinator. 

 

 De afdeling AGP is een gesloten afdeling voor mannen en vrouwen. Deze afdeling is 

beter dan de andere psychiatrische afdelingen, uitgerust om iets meer somatische 

zorgen te kunnen verlenen. Er verblijven patiënten met het dementie syndroom, NAH, 

alcohol gerelateerde aandoeningen en geronto-psychiatrische problemen. 

Ondanks het feit dat de afdeling zich richt tot ouderen kunnen ook patiënten met een 

bepaalde problematiek opgenomen worden vanaf de leeftijd van 18 jaar (o.a. NAH, 

jong dementerenden). 

 

 Een vraag tot opname kan gericht worden aan de psychiater, de hoofdverpleegkundige 

of de teamcoördinator door een verwijzer, maar evenzeer door een patiënt/familie zelf. 

De hoofdverpleegkundige volgt de opnameaanvragen op en organiseert deze. Voor de 

patiënt op de wachtlijst is er op regelmatige basis contact met de verwijzer. 

 

 Er zijn 4 indicaties tot opname: 
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o dementerende bejaarden met gedragsstoornissen of diagnostische 

onduidelijkheid 

o Korsakoff met wegloopgedrag 

o neurologische degeneratieve aandoeningen met gedragsproblemen 

o NAH met gedragsstoornissen en somatische comorbiditeit. 
 

Exclusiecriteria zijn: 

 

o een gewoon verlopende dementie 

o patiënten met continue medische begeleiding 

o een crisisopname. 
 

Op het moment van de opname wordt de boodschap meegegeven dat de opnameduur 

beperkt is in tijd. De gemiddelde verblijfsduur is momenteel meer dan 6 maanden. 

 

 De individuele casus bepaalt de te onderscheiden stappen na de eerste aanmelding: 

 

o opvragen bijkomende info telefonisch of per fax 

o uitnodiging tot een intakegesprek 

o het ter plaatse gaan van een stuurgroeplid (arts, therapeutisch coördinator) 
 

Het verdere verloop van de opname (t.e.m. de installatie van de patiënt) is omschreven 

in de opnameprocedure van de afdeling. 

 

 De afdeling AGP wordt samen met nog 3 andere eenheden (AOP, RKS, RGP) 

aangestuurd door een doelgroepcoördinator ( 0,25 VTE /30,4u). 

De afdeling zelf wordt aangestuurd door het kernteam: 

 

o de afdelingsarts (16u. /week) 

o een hoofdverpleegkundige (30,4 u./week) 

o een therapeutisch coördinator (19u./week), hier ook de doelgroepcoördinator. 
 

De hoofdverpleegkundige stuurt op haar beurt het afdelingsteam aan. Zij genoot de 

opleiding van gegradueerd ziekenhuisverpleegkundige en de opleiding psychiatrisch 

verpleegkundige en kaderopleiding ouderenzorg. 

 

Het afdelingsteam is als volgt samengesteld: 

 A1 psych. verpl + kaderopl.(HV) 0,80 VTE 

 Psycholoog – therapeutisch coörd. 0,50 VTE 

 Gegrad. Psych. verpl. 1,80 VTE 

 Gegrad. Verpleegk. 1,00 VTE 

 Gebrev. Psych. verpl. 1,25 VTE 

 Gebrev. Verpl. 3,75 VTE 

 Ziekenhuisassistente 0,80 VTE 

 Verzorgende 1,75 VTE 
 

Nachtdienst:  
 Ziekenhuisassistente 0,50 VTE 

 Gegradueerde verpleegkundige 0,75 VTE 

 Gegrad. Psych. verpl. 0,50 VTE 
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Anderen:  

 Logistieke assistente S.M. 1,75 VTE 

 Gebrev.verpl. T1T2 1,00 VTE 

 Ziekenhelper IBF 3,00 VTE 
 

Hierbij wordt opgemerkt dat de jobtime van de andere disciplines (maatschappelijk 

werker, kinesist, ergo, … ) niet vermeld zijn op de afdelingspersoneelslijst en dus 

ook niet zijn vermeld voor de berekening van de personeelsbezetting. 

 

 24-uurspermanentie op basis van het uurrooster van de maand september 2010: 

 

o Tijdens de dag is de verpleegkundige permanentie verzekerd. Afwezigheden 

worden opgevangen door de hoofdverpleegkundige. 

o Tijdens de nacht is één verpleegkundige aanwezig. 3 medewerkers van het 

nachtequipe (ziekenhuisniveau) zijn vast toegewezen aan de afdeling. 

Afwezigheden worden opgevangen door collegae van de afdeling AOP. 

Ingeval van een noodsituatie kan beroep worden gedaan op de 

nachtcoördinator. 
 

 Het individueel patiëntendossier is momenteel nog een papierenversie. Begin 2011 zal 

het EPD  geïmplementeerd worden op de afdeling. 

Inhoudelijk is het dossier standaard opgebouwd. Het omvat ondermeer de 

identificatiegegevens van de patiënt, het behandel-/begeleidingsplan en het verslag 

van de multidisciplinaire bespreking ervan, een (gepland) therapieprogramma 

aangevuld met individuele verwachtingen. 

Daarnaast is een medisch dossier voor de arts en een map m.b.t. de somatische 

zorgverlening. Het niet verzorgend personeel houdt een eigen dossier bij. 

 

Het medicatiegebeuren wordt correct georganiseerd en is verifieerbaar (Infomedic). 

 

 Familie wordt zoveel mogelijk betrokken bij het traject van de patiënt. Standaard 

wordt voorzien in 3 contactmomenten, tenzij de patiënt anders bepaalt: 

 

o bij de opname, 
o na 6 weken opname is er een teammoment waarbij arts en meerdere disciplines 

aansluiten 

o als de opname langer duurt dan verwacht (bijkomend contactmoment) 

o bij ontslag. 
 

Er is een maatschappelijk werker vast toegewezen aan de afdeling met een goede 

bereikbaarheid voor patiënt/familie. 

 
 De arts is aanwezig op de afdeling (ma-nm, di-vm, do-nm, vr-nm) en is gemakkelijk 

aanspreekbaar voor patiënt en/of familie: 
 

o tijdens de wekelijkse klinische toer op de afdeling 

o op vraag van de patiënt/familie 

o volgens noodzaak. 
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Een vraag voor een 2de opinie wordt niet geweigerd maar gebeurt in overleg. Deze 

vraag komt sporadisch voor. 

Voor specifieke medische problemen kan in de polikliniek beroep gedaan worden op 

o.a. een huisarts, neuroloog, tandarts, logopedist. 

 

 Op de afdeling zijn volgende overlegmomenten: 

 

o M.b.t. de patiënt: 
 Briefing of dienstoverdracht (1/2 uur): 

- ’s morgens en ’s avonds het systematisch overlopen van de 

patiënten 
- op de middag is er een uitgebreidere briefing, eventueel in 

aanwezigheid van de arts. 

De agendapunten voor de briefing op maandag zijn: 

° informatie over de opnames van de voorbije week ( opname- 

indicatie, voorlopige opnamedoelen) 

° overlopen voorziene ontslagen 

° weekendbriefing. 

 

 Behandelplanvergadering of intervisie: 

- Wekelijks op woensdag om 10u30. 

- Aanwezige therapeuten en verpleegkundigen sluiten aan; de arts 

krijgt een briefing en bevestigd het afgesproken plan. 

- Agendapunten: 

° Uitdiepen van moeilijk hanteerbaar gedrag met ruimte voor de rol 

van de medewerker 

° ontrafelen van complexe problematieken 

° concrete behandelingen afspreken en uitwerken. 

 

 Teamvergadering: 

- Wekelijks op donderdag om 15 u. 

- Aanwezigen zijn de arts, hoofdverpleegkundige, individuele 

begeleider, kiné, ergo en andere disciplines. 

- Uitvoerige bespreking van het behandelplan van één patiënt: 

° samenbrengen van observaties, diagnose en hypothesetoetsing 

° komen tot probleemsamenhang 

° beslissing over toekomst en verdere behandeling. 

 

 Miniteam: 

- Snel oproepbaar overleg (binnen de 2 uur) voor een crisissituatie: 

° bijsturen behandelplan 

° bijsturen afspraken 

- In aanwezigheid van minimaal: de toewijsverpleegkundige, 

psychiater en/of psycholoog, minimaal drie verschillende 

disciplines. Bij voorkeur ook de betrokken therapeuten en de 

sociale assistent, de hoofdverpleegkundige. 

 

o M.b.t. de werking: 
 

 Wekelijks werkvergadering met alle personeelsleden 
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 Donderdagvoormiddag een infovergadering voor de medewerkers 

i.v.m. mededelingen vanuit de directie en een terugkoppeling van de 

patiëntenvergadering 

 Eenmaal per jaar nachtdienstoverleg 

 Wekelijks op donderdagvoormiddag therapeutisch overleg m.b.t. het 

bijsturen van het (individueel) therapieplan/activiteitenschema. 

 Wekelijks de patiëntenvergadering waar het functioneren van de 

afdeling aan bod komt. 

 

o Afdelingsoverstijgend: 

 Momenteel maandelijks overleg i.v.m. het beleidsplan om reden van de 

herstructurering van het Departement Organische Psychiatrie (DOP). 

Bij deze vergadering sluiten de kernteams van de 4 afdelingen aan die 

ressorteren onder de doelgroep organische- en gerontopsychiatrie. 

 

 Op beleidsniveau is er  beurtelings maandelijks: 

- een overleg met de directie, de verpleegkundig-paramedisch 

directeur, coördinatoren en afdelingshoofden 

- een overleg met de afdelingshoofden, kwaliteitscoördinator, en 

alle verantwoordelijken die betrokken zijn bij de directe zorg. 

 

 Ondanks er nog geen functieprofielen zijn uitgeschreven krijgt elke medewerker een 

functioneringsgesprek hetzij met de hoofdverpleegkundige of voor andere disciplines 

met de vakgroepcoördinator. De evaluatoren kregen vorming over het voeren van 

functioneringsgesprekken. 

 

 Voor de afdeling AGP is een beleidsplan 2010-2011. Hierin komen volgende thema’s 

aan bod: 

 

o de implementatie van het EPD (REGAS) in januari 2011 
o besluitvorming: bijsturen van crisissituaties, regelmatige bijeenkomsten van de 

stuurgroep AGP 

o teamcohesie met voorstel van organisatie van teambuildingmomenten 

o opnames: het evolueren naar een acutere afdeling 
o opname-indicatie: verminderen van somatische zorg en meer inzet voor het 

therapeutisch aanbod 

o opnameverloop: implementeren van een vaste structuur 

o behandeling: overweging om in de toekomst in twee groepen te werken 

o houding van de patiënten (cfr. intervisie en patiëntenbespreking) 

o deontologie en privacy : rechten van de patiënt 

o vorming: met aandacht voor: 
- het verder zetten van de maandelijkse interne vorming (cyclus 

van 10 vormingsmomenten) 

- opleiding van referentiepersonen 

- het gericht vorming geven op basis van interesses van 

medewerkers en gepercipieerde noden 

- het toegankelijk maken van vormingsmomenten voor externen. 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 69 
 

 Architecturaal: 

 

Het gebouw werd medio 1995 gerealiseerd. Het gebouw oogt ruim, heeft zeer veel 

lichtinval en geeft geen klinische indruk. De aankleding is huiselijk en gezellig met 

uitzondering van de gangen die toegang geven tot de slaapgelegenheden. 

De kamers zijn voorzien van standaard meubilair, aangepast aan de noden van de 

bewoner. 

Ondersteunende materialen zijn aanwezig o.a. hoog-laagbedden, actieve en passieve 

tillift, … . 

o Er zijn volgende lokalen: 
 18 éénpersoonskamers: 

- voor meervalide bewoners met badkamer waarin lavabo, toilet 

en genivelleerde douche 

- voor zorgafhankelijke bewoners een open sanitaire ruimte, 

aangepast aan rolstoelgebruikers 

 2 x 2p-kamers: 

- afzonderlijke ruimte met 2 lavabo’s 

- afzonderlijk toilet 

 2x 4p-kamers: 

- afzonderlijke ruimte met 4 lavabo’s 

- 2 afzonderlijke toiletten (waarvan 1 rolstoeltoegankelijk toilet) 

 één afzonderingskamer 

 een eetruimte met TV-hoek 

 afdelingskeuken (verdeelkeuken) 

 een badkamer met zitdouche 

 een badkamer met hoog-laagbad 

 2 badkamers met standaard ligbad 

 bezoekerslokaal 

 bureel arts 

 vergaderruimte 

 2 therapielokalen 

 een goed uitgeruste verpleegpost 

 
 

8.3.3.2 Sterke punten 

 

 Indien er onvoldoende duidelijkheid is omtrent een vraag tot opname kan het gebeuren 

dat een lid van de stuurgroep ter plaatse gaat zien. Mits het geven van zinvol advies 
gebeurt het meermaals dat een opname kan voorkomen worden. 

 

 In overleg met het zorgteam kan een patiënt, indien zijn cognitieve mogelijkheden dit 

toelaat, een sleutel bekomen van zijn kamer. 

 
 

8.3.3.3 Non-conformiteiten 

 

 De afdeling voldoet niet aan de personeelsnorm voor wat het aantal A1 

gekwalificeerde verpleegkundigen betreft. Per 30 Sp-bedden moet de dienst, naast de 

hoofdverpleegkundige, over minstens 8 gegradueerde verpleegkundigen beschikken, 

de 6-A bedden hier buiten beschouwing gelaten. 
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 De Sp-dienst is niet gescheiden van andere diensten (6 A-bedden). 

 

 De hoofdverpleegkundige volgt op regelmatige basis bijscholingen die kunnen 

bijdragen aan de invulling van haar functie en het aanvoelen van noden 

(ziektebeelden, werken met zorgkundigen, coachen voor hoofdverpleegkundigen, 

functiedifferentiatie,… ) maar het ontbreekt aan permanente vorming (60 u./4 jaar) 

in de domeinen: 

 

o ziekenhuiswetgeving, met inbegrip van wetgeving betreffende de 

ziekenhuisfinanciering 

o organisatie en beheer van personeel, met inbegrip van coaching 

o sociale wetgeving 

o principes van bedrijfsbeheer 

o epidemiologie 

o beheer van ziekenhuisgegevens 

o efficiëntie en kwaliteit van zorg, 

o … . 
 

 M.b.t. het huidige in gebruikzijnde patiëntendossier werd vastgesteld dat: 

 

o de uitgevoerde somatische zorg niet identificeerbaar is 
o de doelstellingen in het behandelplan te weinig concreet worden 

aangegeven 

o het dossier nog niet multidisciplinair is samengesteld. 

 

8.3.3.4 Tekortkomingen 

 

 In de intakeprocedure ontbreken een aantal belangrijke items. Er wordt ondermeer niet 

bepaald wie de contactpersoon is met de verwijzer, wie informatie inwint bij vroegere 

behandelaars, alternatieven voor een opname, wie doet wat (o.a. keuken verwittigen), 

het wachttijdenbeleid. 

 

 Na de formele indicatiestelling wordt het gezamenlijk genomen besluit te weinig 

concreet uitgeschreven. Zo ontbreekt de ingangsdatum van de zorg en de concrete 

planning, geschatte duur van de behandeling, wat bij een crisissituatie, de middelen 

waarmee de doelen worden bereikt, wie de hoofdbehandelaar is en wie het plan 

uitvoert, wie werkt aan welk doel met welk middel en hoe frequent. 

 

 Het is ook belangrijk dat elk levensdomein aan bod komt. 

 

8.3.3.5 Aanbevelingen 

 

 Het ziekenhuis participeert aan het FOD-project m.b.t. handhygiëne. Voor de afdeling 

AGP werd de algemene procedure handhygiëne aangepast rekening houdend met de 

doelgroep en het uitvoeren van somatische zorgen. De afspraak hierbij is dat handen 

en voorarmen vrij zijn van juwelen. Deze afspraken worden niet altijd opgevolgd. 
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Om de patiënten te stimuleren tot de toepassing van een correcte handhygiëne is het 

wenselijk reminders op te hangen in hun sanitaire ruimtes en de mogelijkheid te 

voorzien om de handen te wassen. 

 

 Er wordt tijd en middelen beschikbaar gesteld voor het voeren van een 

rughygiënebeleid. Op regelmatige basis wordt vorming georganiseerd, hulpmiddelen 

worden ter beschikking gesteld. In het belang van de individuele medewerker en het 

absenteïsme hieraan verbonden is het aangewezen een afdelingsbeleid op te zetten 

m.b.t. deze problematiek. 

 

 De patiënt/familie ontvangt een infomap waarin onderscheiden documenten zijn terug 

te vinden. 

Het strekt tot aanbeveling: 

- in de nota m.b.t. de kosten verbonden aan de opname te verwijzen naar de 

toelichting bij de opname 

- het document “afdelingsafspraken en regels” en de “infobrochure van de 

afdeling” op elkaar af te stemmen 

- in de afdelingsfolder meer duiding te geven bij het zorgprogramma 

- meer duiding te gevende bij het activiteitenaanbod per disciplines 

 

Het is ook belangrijk dat alle teamleden terug bekend gemaakt worden bij de 

patiënten/familie. 

 
 Het is aangewezen om in de isolatiekamer een klok aan de brengen of op te hangen 

zichtbaar vanuit de isolatiekamer. 

 
 Het verdient aanbeveling om het formuleren van doelstellingen in het patiëntendossier 

op te nemen binnen een vorming. 
 

 Om een vlotte controle van het uurrooster mogelijk te maken is het aangewezen: 

o minstens de initialen van de familienaam te vermelden 

o de vermelding van de discipline is een pluspunt 
o de hoofdverpleegkundige op het uurrooster op te nemen, ter verduidelijking 

van  o.a. de verpleegkundige permanentie. 

 

 De therapeuten zijn vast toegewezen aan een afdeling. 

Advies tot het visualiseren van aan-/afwezigheden. Dit geeft de mogelijkheid 

afwezigheden met uitval van activiteiten voor de patiënten, vlot op te vangen door 

andere teamleden. 

 
 

8.3.4 Zorgeenheid SBR (Structurerende Behandeling en Rehabilitatie) 

8.3.4.1 Algemene vaststellingen 

 
 Deze afdeling startte op in juni 2009. Zij nam haar intrek in het gebouw 

St. Vincentius, voorheen gebruikt als forensische PVT. 

De afdeling huisvest 32 T-bedden, 1 a(d) en 2 a(n) plaatsen. 

Het gebouw is opgedeeld in: 
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o een gesloten eenheid met 13 patiënten 

o een open eenheid met 17 patiënten. 
 

 Op jaarbasis zijn er een 50-tal opnames. Dit betreft patiënten die doorschuiven van de 

opnameafdeling GO of andere afdelingen. Uitzonderlijk worden patiënten rechtstreeks 

opgenomen van buiten het ziekenhuis. 

Een volledige turn over van de patiëntengroep gebeurt tussen de 2,5 tot 3 jaar. 

 

 De zorgeenheid SBR is een behandelafdeling die behandeling en begeleiding biedt aan 

patiënten met uiteenlopende ziektebeelden vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het 

behandelaanbod is gericht naar patiënten met psychotische stoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen en dubbel diagnose (comorbiditeit van 

afhankelijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen of psychotische 

stoornissen). 

 

De doelstelling en opdracht van de afdeling is gericht op rehabilitatie en resocialisatie 

in de maatschappij. 

De methodiek is gebaseerd op een ondersteunende en geïndividualiseerde benadering 

waarbij zowel externe als interne structurering een belangrijke rol speelt. 

Het behandelproces speelt zich af op 2 niveaus: 

 

o op de gesloten afdeling is het leren omgaan met vrijheden de voornaamste 

opdracht. 

o op de open afdeling wordt gestreefd naar een optimaal maatschappelijk 

functioneren (werken, wonen en vrije tijd). 
 

Mogelijke exclusiecriteria zijn: 

 

o een grote somatische zorgnood en/of gerontopsychiatrische pathologie 

o een uitgesproken antisociale persoonlijkheidsstoornis 

o manifeste pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme, Asperger-syndroom) 

o primaire parafilieën (pedofilie, exhibitionisme,…) 

o een ernstige verstandelijke beperking. 
 

 Er zijn drie mogelijkheden voor een opname op de SBR-afdeling: 

 

° Na een interne doorschuiving: 

o tijdens het zorgoverleg van DAP wordt beslist of een patiënt doorschuift 

naar de afdeling SBR 
o de therapeutisch coördinator van de afdeling SBR stelt de patiënt voor op 

het team 

o de patiënt komt op intake waarbij de IB aansluit 

o er wordt getoetst naar zijn doelstellingen 
o in overleg met de ergotherapeut en de therapeutisch coördinator wordt een 

therapieprogramma uitgewerkt 

o eens aanwezig op de afdeling wordt de gestelde indicatie herbekeken. 
 

° Een rechtstreekse opname van buiten het ziekenhuis gebeurt conform de externe 

opnameprocedure beschreven in het afdelingsbeleidsplan. 
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° Een opname van een andere afdeling voor een time-out (2 à 4 weken). De patiënt 

wordt verder opgevolgd door zijn IB. In overleg met de patiënt wordt een 

aangepast therapieprogramma uitgewerkt. 

 

 SBR is een van de 5 afdelingen die ressorteren onder de doelgroep Algemene 

Psychiatrie. 

 

 De hoofdgeneesheer is doelgroeparts. 

Mevr. XXXX is als psychologe doelgroepcoördinator. 

De afdeling wordt aangestuurd door: 

 

o XXXX, psychiater (beschikt over XXXX voor deze afdeling) 
o XXXX is afdelingshoofd. Hij is gegradueerd psychiatrisch 

verpleegkundige met kaderopleiding en volgt momenteel een 
masteropleiding in de Medico-Sociale Wetenschappen. 

o XXXX, gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige en adjunct- 

hoofdverpleegkundige. 

o XXXX is therapeutisch coördinator (0,5 vte) en werkt halftijds in de 

functie van psycholoog. 
 

Het afdelingsteam is als volgt samengesteld: 

 Gegrad. psych. verpl. (incl HV en adj. HV) 4,75 VTE 

 Gegrad. alg. verpl. 1,50 VTE 

 Gebrev. psych. verpl. 1,80 VTE 

 Gebrev. alg. verpl. 1,75 VTE 

 Opvoeder (geen duiding rond kwalificatie) 5,50 VTE 

 Pedagoog 0,80 VTE 

 Maatschappelijk werker/ ass. psychologie 1,00 VTE 

 Psycholoog/therapeutisch coördinator 0,50 VTE 

 Psycholoog 1,50 VTE 

 PMT 0,80 VTE 

 Ergotherapeut 1,00 VTE 

 Maatschappelijk assistent 0,70 VTE 

 

Andere statuten: 

 Niet gedipl. Paramedisch 0,80 VTE 

 Opvoeder (IBF) 1,00 VTE 

 

 De nachtdienst wordt waargenomen door 2 voltijds verpleegkundigen, ingezet vanuit 

de nachtequipe van het ziekenhuis maar vast toegewezen aan deze afdeling. Bij 

afwezigheid wordt deze vervangen door een ander verpleegkundige van de 

nachtequipe. Uitzonderlijk wordt een medewerker uit de dagequipe ingezet. 

De nachtdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de nachtsupervisor, die 

oproepbaar is bij een crisissituatie. Indien assistentie nodig is kan ook beroep worden 

gedaan op de nachtverpleegkundige van de aanpalende afdeling (FPC). Dit houdt in 

dat op dat moment die afdeling zonder toezicht wordt achtergelaten. 

Tijdens de dag is de verpleegkundige permanentie verzekerd. Het uurrooster geeft 

de permanentie aan per unit. 
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 Het individueel patiëntendossier (dd. nog een papieren versie) werd niet op inhoud 

nagezien. Een aantal standaarddocumenten werden voorgelegd die als degelijk werden 

beschouwd o.a.: 

 

o het intakeformulier, in te vullen door maatschappelijk werker 

o het evaluatiedocument gebruikt bij de teamvergadering. 
o de individuele patiëntenfiches met de dagelijkse observaties, alfabetisch 

geordend in een map per unit. De registraties zijn identificeerbaar. 

De fiches worden gebruikt als werkinstrument bij de patiëntenbespreking 

(per patiënt om de 10 weken) en worden daarna geklasseerd in het 

individueel dossier. 

o het individueel therapieschema waarin zijn opgenomen: 
 de activiteiten in overeenstemming met de vooropgestelde 

doelstellingen 

 de gesprekken met de IB 

 de geplande activiteiten van de woensdagnamiddag ( binnen/ 

buiten de instelling al of niet met een opdracht). 

Het verblijf van de patiënt buiten zijn afdeling of buiten het 

ziekenhuis gebeurt in overleg, volgens een getrapt systeem van 

vrijheid en mits registratie van afwezigheid. Het is de taak van de 

IB om het verloop hiervan te toetsen. 

 

Het medisch dossier wordt afzonderlijk van het verpleegkundig dossier bewaard in 

een afgesloten kast in de verpleegpost. 

Het medicatiebeleid werd niet nagezien. Er wordt gewerkt met het programma 

Infomedic. 

 

 Zoals hoger aangegeven wordt het begeleidings/behandelplan om de 3 maanden 

geëvalueerd in aanwezigheid van de arts, de IB, maatschappelijk werker, therapeuten, 

en permanentieleden. Tussentijdse evaluatie gebeurt volgens noodzaak (soms 

wekelijks) en minimaal tussen 2 teamvergaderingen. 

 

 Externe partners (zorgnetwerk en familie van de patiënt) worden zoveel mogelijk 

betrokken bij het uitstippelen van een traject, zodat dit zoveel mogelijk gedragen 

wordt door alle betrokken partijen. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan 

volgende overlegmomenten: 

 

o bij opname op de afdeling 

o tussentijdse contacten bij dagbehandeling en tijdelijke opnames 

o n.a.v. het ontslag 

o soms na het ontslag. 
 

 Architecturaal: 

 

Voor de ingebruikname van het gebouw werden een aantal verfraaiingwerken 

uitgevoerd op de gelijkvloerse verdieping. De afdeling beschikt voor de 2 units over 

de volgende infrastructuur : 

 

o op het gelijkvloers bevinden zich: 
 meerdere leef-eetruimtes van de gesloten en open afdeling 
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 een verdeelkeuken 

 het bureel van de hoofdverpleegkundige 

 gespreklokalen 

 de afzonderingskamer (gesloten afdeling) en verzorgingslokaal 

 gemeenschappelijk sanitair 

 personeelstoilet 

o op de eerste verdieping bevinden zich de slaap- badgelegenheden 
 9 x tweepersoonskamers 
 15 x eenpersoonskamers (waaronder 2 bufferkamers en één 

separatiekamer met de architectonische mogelijkheid deze kamers 

toe te voegen aan de gesloten afdeling) 

 een ligbad die centraal gebruikt wordt 

 per afdeling 3 douches 

 gemeenschappelijk sanitair. 

 

In het jaar 2011 zullen nog een aantal verfraaiingwerken worden uitgevoerd in het 

slaapgedeelte. O.a. de badkamers en de gemeenschappelijke toiletten (nu met 

beschotten) zullen aangepast worden. 

 
 

8.3.4.2 Sterke punten 

 

 Het uurschema is zeer duidelijk en overzichtelijk uitgewerkt, laat een vlotte controle 

van de bestaffing toe en bevat daarnaast ook nog info over de shiften, de taakverdeling 

permanentie en activiteitenplanning. Enkel de vermelding van de kwalificatie van de 

begeleiding ontbreekt. 

 
 Er is een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers die een allesomvattend beeld 

geeft van de afdelingswerking. 

 
 

8.3.4.3 Non-conformiteiten 

 

 Op de ganse afdeling zijn geen oproepsystemen aanwezig. 

 

 Er ontbreekt een lavabo in de onmiddellijke omgeving van de isolatiekamer. 

Momenteel begeeft de patiënt zich naar het aanpalende verzorgingslokaal onder 
begeleiding. 

 
 

8.3.4.4 Tekortkomingen 

 
 In de isoleerkamer ontbreekt een oproepsysteem (nu eenzijdige interfonie naar de 

verpleegpost). 
 

 In de tweepersoonskamer heeft de patiënt geen enkele mogelijkheid tot privacy: 

 

o tenzij de kleerkast gebruikt wordt als beschot tussen de bedden 

o de lavabo’s zijn in de kamer en niet voorzien van een gordijn/beschot. 
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De lavabo in de eenpersoonskamers is eveneens zichtbaar opgesteld in de kamer 

en biedt geen privacy. 

 

 De registratie m.b.t. de patiënt in isolatie wordt correct bijgehouden. Men maakt 

enerzijds gebruik van het afzonderingsregister (gebundeld en genummerd, maar niet 

ingebonden) en anderzijds zijn er de losbladige observatiefiches die onderdeel zijn van 

het individueel patiëntendossier zijn. Deze werkwijze bemoeilijkt het evalueren van 

het afzonderingsbeleid. 

 
 

8.3.4.5 Aanbevelingen 

 

 Er wordt geadviseerd om met het team te brainstormen over het gebruik van een 

crisiskaart en de meerwaarde ervan ter preventie van herval. 

 

 De wijziging van de doelgroep op de afdeling zet aan tot het nadenken over 

patiëntveiligheid. Bij de herinrichting van de badgelegenheden dient zeker aandacht te 

zijn voor de douchegordijnen, de doucheslangen, de beschotten tussen de 

onderscheiden toiletten, … . 

 

 Vele patiënten verblijven gedurende een langere periode in het ziekenhuis waardoor 

huiselijkheid een belangrijke factor is en waarbij volgende punten meer aandacht 

verdienen: 

 

o het aanpassen van de pictogrammen conform de bestemming van de lokalen 

o het beter verluchten van de patiëntenkamers 

o het ordenen van de kamer (cfr. ADL-functie) 
o het zoeken naar een oplossing voor overtollige bezittingen die de patiënt 

meebrengt en die momenteel opgeslagen worden in de kamer 

o huiselijkheid na te streven bij het opfrissen van de 1ste verdieping o.a. door het 

gebruik van meer eigentijdse kleuren 

o een oplossing voor het afgeleefde ligbad. 
 

 Het beleidsplan beperkt zich tot de missie van de afdeling, de beschrijving van de 

doelgroep, de opnameprocedure en de afdelingsvisie opgedeeld in het therapeutisch 

kader, het afdelingsklimaat en basishouding van de medewerkers maar kan nog niet 

beschouwd worden als een echt beleidsplan. Een beschrijving van de 

afdelingsdoelstellingen op lange en middellange termijn zijn nog niet opgenomen in 

het document. 
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9 Module Resultaten 

 
9.1 Resultaten bij klanten 

 
9.1.1 Algemene vaststellingen 

 

 Binnen het verbeterproject ‘Dwang’ wil men het gebruik van dwang binnen de 

instelling onder de loep nemen en in vraag stellen. Uiteindelijke doelstellingen zijn 
dan: 

 

o verminderen van dwang 

o verbeteren van het gebruik van dwang 
o schade verminderen die toegebracht wordt door het uitoefenen van dwang 

Hiervoor werkt men met 2 vragenlijsten: 

o één vragenlijst voor de patiënt over zijn ervaringen omtrent dwang (binnen 10 

domeinen: bejegening, therapie-medicatie, financies, opname-ontslag, vrije 

tijd, voeding, afdelingsregels, privacy, ADL en patientenrechten) 

o één vragenlijst voor het personeelslid. Deze is gekoppeld aan een 

sensibilisatiesessie. 

 

 In 2009 heeft men 4 metingen, inzake tevredenheid, gedaan bij de patiënten van de 

GO-afdeling. De resultaten waren zo schommelend dat men hieruit geen conclusies 

kon trekken. Momenteel onderzoek men hoe men dit op een andere manier kan 

aanpakken. 

 
 In 2007 werd een tevredenheidsmeting uitgevoerd bij de patiënten, deze zal herhaald 

worden in 2010-2011. 
 

 Op verschillende afdelingen zijn er op regelmatige basis patiëntenraden. Dit is op deze 
afdelingen reeds een traditie van meerdere jaren. Dit zijn niet geformaliseerde 

overlegmomenten waarvan ook geen verslaggeving wordt bijgehouden. 

 

 Het opstarten van familieraden binnen het ziekenhuis is op dit moment nog geen 

beleidsdoelstelling. Wat wel is opgenomen in deze doelstellingen is het betrekken van 

de familie in het behandelplan en de zorg voor de kinderen en de familie als onderdeel 

van de ‘volledige’ zorg. 

 
 Klachtenbehandeling wordt opgenomen door de externe ombudspersoon en de 

kwaliteitscoördinator is de interne ombudspersoon. 

 
 

9.1.2 Tekortkoming 

 

 De frequentie van de tevredenheidsmeting (om de 4 jaar), is te laag. 
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9.1.3 Aanbeveling 

 

 Advies om van de patiëntenraden een verslaggeving bij te houden. Dit kan een handig 

instrument zijn om na verloop van tijd terug items in op te zoeken. 

 

 

9.2 Resultaten bij medewerkers 
 
9.2.1 Algemene vaststellingen 

 

 Hoofdgeneesheer geeft op regelmatige basis sessies aan de GSO. Items hierin zijn bv. 

dwangbehandeling. 

 
 In 2008 werd een meting gehouden omtrent de patiëntveiligheidscultuur aan de hand 

van de ‘Hospital Survey on Patient Safety’. 

 

 Om de 2 jaren doet men een meting met de SOAS-schaal. Dit om een zicht te krijgen 

op de frequentie en de ernst van agressie binnen de instelling. Op basis van de 
resultaten zoekt men dan verbeteracties naar vorming. 

 

 Om de 5 jaar organiseert men centraal vanuit de Vzw. Broeders van Liefde een 

medewerkersbevraging in alle instellingen van de BvL. Zo was er één in 2005 en 

recentelijk in maart 2010. 

 
 Vanuit VTO wordt elke nieuwe medewerker na enkele maanden in dienst 

aangesproken. Van dit gesprek wordt een kort verslag opgemaakt. 

 
 Een evaluatiegesprek na de proefperiode wordt systematisch doorgevoerd en geeft 

zeer zinvolle informatie. 
 

 In 2009 werd het jaarlijks functioneringsgesprek in het zorgdepartement verplicht 

ingevoerd met rapportering (van de datum van het gesprek) aan de directeur 

patiëntenzorg. 

 
 Voor + 55-jarigen is er jaarlijks een leeftijdsgebonden gesprek met een kort verslag 

aan de personeelsdienst. 
 

 Er bestaat momenteel nog geen systematische bevraging van de zorgpartners (externe 

medewerkers). In het kader van het identiteitsproject gaat men in 2011 de 

(tussentijdse) identiteitsverklaring van het UPC Sint-Kamillus voorleggen. 

 
 Ziekteverzuim wordt opgevolgd. Momenteel is er een hoger ziekteverzuim (8%). Men 

gaat hier dieper onderzoeken wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. 
 

 Leidinggevenden hebben een exitgesprek met de ontslagnemende medewerkers. 
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 De bedrijfsgeneeskundige dienst geeft naar aanleiding van onderzoeken bij 

medewerkers ad hoc signalen aan de directie. Naast deze casuïstiek levert deze dienst 

eveneens een jaarverslag. 

 

 

9.3 Resultaten in de samenleving 
 
9.3.1 Algemene vaststellingen 

 
 De instelling participeert aan diverse zorgvernieuwingsprojecten m.b.t. kwetsbare 

groepen: 
 

o geïnterneerden met een zgn. medium security statuut (gestart 2000, 

uitgebreid vanaf 2007) 

o personen met de ziekte van Huntington (het uitbouwen van een zorgcircuit 

in Vlaanderen met 3 WZC). 

o voor personen met een verstandelijke handicap met bijkomende 

psychiatrische problemen zijn er o.a. volgende zorgvernieuwingsprojecten 

opgestart: 
 consulententeam (in 3 provincies georganiseerd): richt zich op 

vastgelopen hulpverleningssituaties in de gehandicapten sector 

 outreaching 

 een therapeutisch project (o.a. gehandicaptenzorg) 

 

 Er wordt op een actieve wijze meegewerkt aan beleidsvoorbereiding: 

 

o deelname aan de werking van het Overleg Platform GGZ Vlaams-Brabant: 

voorzitterschap van de interprovinciale werkgroep “ Verstandelijk 

gehandicapten met psychiatrische problemen”. 

o deelname aan diverse begeleidingscommissies binnen de overheid i.k.v. 

lopende zorgvernieuwingsprojecten (o.a. forensisch psychiatrisch 

ziekenhuis Gent) 

o aansturing van 2 therapeutische projecten 

o participatie aan: 
 regionaal overleg gehandicaptenzorg 
 provinciale stuurgroep verstandelijke gehandicapten met 

psychiatrische problemen 

 provinciaal overleg m.b.t. personen met NAH 

 
 Jaarlijks wordt geparticipeerd aan drempelverlagende initiatieven. Voorbeelden 

hiervan zijn: 
 

o deelname aan de open monumentendag (2009) 
o tentoonstelling n.a.v. 75 j. bestaan van het ziekenhuis (2007) en het 

uitgeven van een boek over de historiek van het ziekenhuis 

o deelname aan een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant “ Op een 

kier” 

o in 2007 werd gestart met systematische tentoonstellingen van interne en 

externe kunstenaars in het administratief hoofdgebouw. 
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. 

 Als Universitair Psychiatrisch Centrum heeft het ziekenhuis door zijn 

geïnstitutionaliseerde samenwerking met het KULeuven, een specifieke opdracht 

t.a.v. de andere psychiatrische centra en dit op vlak van vorming en 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

o in het kader van het behalen van een doctoraat lopen regelmatig 

onderzoeksinitiatieven en worden wetenschapsdagen georganiseerd i.v.m. 

outcome-onderzoek. 

o het ziekenhuis publiceert op regelmatige basis artikels (Tijdschrift 

psychiatrie), bijdragen in boeken en gepresenteerde posters. 

o op regelmatige basis worden lezingen en interviews gegeven; seminaries, 

conferenties en workshops georganiseerd. 

o er is een ruim gamma aan georganiseerde vormingen: 

- jaarlijks worden in het dr. Guislain vormingscentrum colloquia 

georganiseerd voor huisartsen/psychiaters 

- in samenwerking met het PZ Tienen wordt regelmatig vorming 

aangeboden die ook toegankelijk is voor externen/zorgverleners 

- er zijn wetenschappelijke (middag)seminaries die doorgaan in het 

ziekenhuis waar ook externen op uitgenodigd worden (o.a. CGG 

Passant, het PSC Leuven, het PZ Tienen, …) 

- er worden seminaries georganiseerd die zich specifiek richten tot 

huisartsen 

 

 In een samenwerkingsverband worden volgende initiatieven genomen: 

 

o er is overleg met de korpschef van de politiezone. In 2007 werd er een 

vormingssessie gegeven aan de politie van de zone Bierbeek. 

o het ziekenhuis sluit aan bij evaluatievergaderingen met het CAW. 
o UPC Sint-Kamillus werkte samen met Lucas KULeuven mee aan het 

ITHACA-project (monitoring van mensenrechten en algemene 
gezondheidszorg in België). 

o het werkt mee met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO’s) aan 

initiatieven rond preventie en gezondheidszorg (gezonde voeding, 

beweging, rookstopbeleid). 

o er is een samenwerkingsovereenkomst met de faculteit psychologie van de 

KUL Leuven m.b.t. de opleiding van studenten “psychologie” 

 

 Andere samenwerkingsverbanden zijn: 

 

o een vrijwilligerswerking opgezet vanuit de lokale gemeenschap, vooral 

gericht op pastorale initiatieven binnen het ziekenhuis 

o UPC Sint-Kamillus is mede initiatiefnemer samen met vzw Walden (IBW) 

voor de Echo-werking (traject-begeleiding van GGZ-cliënten naar 

betaald/vrijwilligerswerk en/of opleiding) 

o er wordt samengewerkt met de gemeente Bierbeek voor het 

arbeidszorgtraject Jobbus 
o het ziekenhuis is niet alleen stageplaats voor een ruim aantal disciplines 

maar is ook stageplaats voor artsen specialist in opleiding (ASO) en 
beschikt over 5 stageplaatsen psychiatrie. 
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9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 
 
9.4.1 Algemene vaststellingen 

 

Karakteristieken 

 Het ziekenhuis houdt zijn karakteristieken wat betreft patiëntenpopulatie niet door 

middel van MPG gegevens in het oog. Er is wel een duidelijke keuze gemaakt omtrent 

de doelgroepen (forensisch, verstandelijk gehandicapten, organisch,…). 

 

Verantwoording en transparantie 

 Het ziekenhuis voert enkel intern (middenkader, ondernemingsraad,..) een open beleid 

over zijn algemene en financiële resultaten. 

 

 Het ziekenhuis maakt geen jaarverslag. Er is wel een medisch jaarverslag gemaakt. 

 

Opvolging a.d.h.v. registratie en indicatoren 

 Op het vlak van risicobeleid is er melding van bijzondere gebeurtenissen 

(kwaliteitshandboek) en werkt het ziekenhuis aan een veiligheidsproject van de 

federale overheid. Het ziekenhuis voert een specifiek beleid m.b.t. geïnterneerden 

(m.b.t. intake en exclusie, materialen, maatregelen, procedures), heeft procedures 

onrustwekkende en niet onrustwekkende verdwijningen. Het ziekenhuis meldt ook 

incidenten aan de inspectie. Het ziekenhuis dient zo nodig ook klacht in bij het parket. 

 
 Verder is het kwaliteitshandboek het belangrijkste sturingsinstrument (indicatoren, 

boordtabellen, resultaten van patiënten- en medewerkerstevredenheid). 
 

Veilige zorg 

 Er zijn meerdere projecten. 

 

Gebruikersgerichtheid/gepaste zorg 

 Er is een project “aanmeldingscoördinatie” met het oog op een  betere onthaalservice 

 

 Er zijn nieuwe onthaalbrochures voor de patiënten 

 

 Er wordt meer systematisch gewerkt met explicietere behandelplannen 

 

 Er is een project omgaan met dwang. 

 

 Er is een project middelenmisbruik 

 

Toegankelijke zorg 

 Geen resultaten vermeld 

 

Continuïteit 

 Er is gewerkt aan verbetering van interne continuïteit van de zorg (elektronisch 

transfert), minder extern (ontslagbrieven). De poliklinische activiteit is toegenomen 
(1500 consultaties op jaarbasis) maar voldoet niet aan de eisen voor opleiding (er 



Auditverslag UPC Sint-Kamillus / Bierbeek (erkenningsnummer 945) 82 
 

dienen 500 nieuwe patiënten per jaar opgevangen te worden (KB. Stagemeesters 

psychiatrie)). 

 

Doelmatige en doeltreffende zorg 

 Geen resultaten vermeld. Opmerkingen omtrent dit punt werden elders aangegeven. 

 

Deskundige zorg 

 Er is een onderzoek naar performance van personen met een verstandelijke beperking 

 

 De wetenschappelijke werking heeft meer inhoud gekregen door 

 

o oprichting van een wetenschappelijk comité 

o middelen: 1,2 VTE sedert 1/9/2010 
o liaison met faculteit psychologie en pedagogie (via een wetenschappelijk 

medewerker) 

o 3 doctoraatsonderzoeken 

o Guislain colloquia en wetenschappelijke seminaries 

o 2-jaarlijkse wetenschapsdag 

o beperkte onderzoeken (rookstop, constipatie) + verdere methodiek hierrond 

o wetenschappelijk jaarboek (publicaties) 
 

 Er zijn een aantal bijzondere projecten (residentiële ondersteuning Huntington 

patiënten, outreachment voor personen met een verstandelijke handicap, forensisch 

outreachteam, voedingsverantwoordelijke). 

 

 Er is een patiëntenbibliotheek. 
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10 Bespreking 

Het ziekenhuis is gelegen op een mooie campus. De gebouwen zijn evenwel hopeloos 

verouderd, en het ziekenhuis is het voorwerp van beschermingsmaatregelen die in de tijd 

zodanig gevarieerd hebben dat een goede masterplanning die aanwezig was en waarrond een 

consensus bestond gedurende meerdere jaren zo goed als onmogelijk gemaakt werd. Dit 

neemt niet weg dat op korte termijn de aankleding en huiselijkheid van de afdelingen toch een 

punt is dat enige aandacht behoeft. 

 

Het profiel van het ziekenhuis wat als categoraal kan omschreven worden is voornamelijk 

bepaald door de keuze voor een aantal specifieke doelgroepen. Meest opvallende hierbij zijn 

de werking rond verstandelijk gehandicapten, de forensisch-psychiatrische werking en de 

psycho-organische problematieken. Ook inhoudelijk zijn dit de sterkhouders van het 

ziekenhuis. 

 

Het is precies de uitbouw van de forensische psychiatrie (psychiatrisch verzorgingstehuis 

inbegrepen, waarrond eind 2006 onduidelijkheid bestond, en die einde 2007/begin 2008 

opgestart werd) die de werking, samen met de hoger vermelde problematiek van 

masterplanning, die de werking van de instelling de laatste jaren beïnvloed hebben. 

 

Het universitair karakter van het ziekenhuis heeft de voorbije jaren beduidend meer aandacht 

gekregen, wat niet wegneemt dat hier nog een belangrijke inhaaloperatie nodig is. Ook de 

inspanning die door de inrichtende macht geleverd wordt verdient waardering. 

 

Bestuurskundig zijn er een aantal vernieuwingen gebeurd of in de maak: organisatiemodel, 

aansturing en beleidsvoering zijn geconcipieerd op een wijze die nieuwe perspectieven biedt. 

 

Evenwel dient de plaats van de beleidsartsen ook formeel op een goede wijze ingenomen en 

ingevuld te worden. Het zou een goede zaak zijn om te beschikken over een kern van artsen 

die voltijds werken en die zich voluit engageren voor het ziekenhuis. 

 

Conceptueel staat het ziekenhuis net als menig ander ziekenhuis voor de opdracht om haar 

zorgaanbod in de toekomst inhoudelijk verder te moderniseren en up te daten, de 

doelgroepwerking wordt hierbij als een eerste stap beoordeeld. De moeilijkheid voor dit 

concrete ziekenhuis bestaat erin dat zorgprogramma’s klassiek uitgeschreven zijn voor 

enkelvoudige pathologie (cfr. de multidisciplinaire richtlijnen) en hierdoor niet altijd 

voldoend houvast bieden en dus niet passend zijn voor categorale zorg. De uitdaging bestaat 

er uit om hier vernieuwend in te zijn, hierbij methodieken waar het meest evidentie voor 

bestaat verder te integreren in haar behandelaanbod (in vivo rehabilitatie, niet-institutionele 

psychotherapie) met behoud van de sterke punten waar het ziekenhuis over beschikt, meer 

bepaald de ervaring om goede zorg te bieden voor doelgroepen met een zwaardere en 

complexere pathologie. 

 

Wat betreft het hoofdstuk kwaliteitszorg is de vaststelling dat zulks in het verleden een toch 

wat verwaarloosd domein geweest is met weinig betrokkenheid van de artsen. 

 

Wat zorgvernieuwing betreft komt het de Zorginspectie voor dat er ongetwijfeld 

mogelijkheden zijn om gebruik te maken van artikel 107. Een bijzonder aandachtspunt is om 

ervoor te zorgen dat de uitstroommogelijkheden voor patiënten naar de maatschappij in het 

bijzonder voor de forensische doelgroep voldoende behouden kunnen blijven. 
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Het uitbouwen van een K-dienst voor verstandelijk gehandicapten met een psychiatrische 

problematiek beantwoordt vermoedelijk aan een maatschappelijke nood. 


