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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 22/02, donderdag 24/02 en op woensdag 
02/03/2011. 

Op datum van dinsdag 19 april 2011 zal er een terugkomdag plaats vinden in Brussel. 
Opmerkingen of toevoegingen van deze terugkomdag worden in het definitief verslag 
opgenomen in cursieve vorm. 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX Auditor, psycholoog 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 
1.5 Auditplan 

 
 
 

 Dag 1 

 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 

9u30 – 
10u00 

 

Inleiding - voorstelling Zorginspectie en directie/staf 

 

10u00 – 
12u30 

 

Algemeen Beleid 
& Strategisch 
Management 

 

Afdelingsbezoek 
Ouderen 

 

Afdelingsbezoek 
Volwassenen 

 

Kwaliteitsbeleid 
 

Afdelingsbezoek 
Volwassenen 

 

12u30 – 
14u00 

 

Middagmaal 

 

14u00 – 
14u30 

 

Medische Raad 
 

Resultaten i/d 
Samenleving 

 

Therapeutisch 
Beleid 

 

Bezoek Opname-afdeling 

 

14u30 – 
16u00 

 

Medisch Beleid 
 

Resultaten bij 
klanten & 
medewerkers 
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 Dag 2 

 XXXX XXXX 

 

9u30 – 10u45 
 

Ethisch Comité 
 

Suïcidepreventie en 
Veiligheidsbeleid 

 

10u45 – 12u00 
 

Zorgprocessen 

 

12u00 – 13u00 
 

Comité Ziekenhuishygiëne 
 

Ombudsfunctie 

 

13u00 – 14u00 
 

Middagmaal 

 

 

 Dag 3 

 XXXX XXXX 

 

9u30 – 10u30 
 

Sociale en herstelgerichte zorg en 
zorg naar familie 

 

Medicatiedistributie 

 

10u30 – 13u00 
 

K-dienst 
 

Verpleegkundig Beleid 

 

13u00 – 14u00 
 

Middagmaal 

 
 
 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam Medisch Centrum Sint-Jozef 

Adres Abdijstraat 2 

Gemeente 3740 Bilzen 

Telefoon 089/50.91.11 

Fax 089/50.90.10 

E-mail st-jozef@mc-st-jozef.be 

Website www.mc-st-jozef.be 

Inrichtende macht Medisch Centrum St.-Jozef Vzw. 

Voorzitter Raad van Beheer XXXX 

 
 

1.6.2 Organogram 
 

Algemeen Directeur XXXX 

Verpleegkundig – 
Paramedisch Directeur 

XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Adjunct-Hoofdgeneesheer XXXX 

Technisch Directeur XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 

Administratief Directeur XXXX 

mailto:st-jozef@mc-st-jozef.be
http://www.mc-st-jozef.be/
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1.6.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 

 Kenletter A : XXXX 

 Kenletter K : XXXX 

 Kenletter T : XXXX 

 Kenletter Sp :   XXXX 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opname 

 XXXX 

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

 
 XXXX 

 XXXX 

 XXXX 

 XXXX 
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2 Administratieve gegevens 

 

2.1 Laatste erkenning 

 Aan Medisch Centrum St-Jozef, Abdijstraat 2, 3740 Munsterbilzen werd onder het 
erkenningsnummer 952 een verlenging van erkenning verleend aan het Medisch 
Centrum Sint-Jozef, Abdijstraat 2, 3740 Munsterbilzen voor 341 bedden/plaatsen, 
zijnde : 

o 108 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2011, 

o 15 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011, 

o 15 a-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011. 

o 25 K-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2011, 

o 5 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011, 

o 5 k-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011. 

o 126 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2011. 

o 15 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011. 

o 7 t-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 
2011. 

o 20 Sp-psychogeriatrie-bedden voor behandeling en revalidatie van patiënten 
met psychogeriatrische aandoening vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 
december 2011. 

 

 Aan het Jessaziekenhuis, VZW., Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt, Openbare 
Vereniging Algemeen Ziekenhuis Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren en 
Medisch Centrum Sint-Jozef, VZW., Abdijstraat 2 te 3740 Bilzen werd een erkenning 
verleend voor 20 k-plaatsen gelokaliseerd in het Jessaziekenhuis, Campus Virga 
Jesse, Stadsomvaart 11 te 3500 Hasselt. Deze erkenning werd verleend vanaf 1 
januari 2010 tot en met 31 december 2010. 

 

2.2 Bemerkingen 

 Op datum van 01/01/2010 waren, de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 
verschillende afdelingen: 

 

Afdeling A1: 10 A 
Afdeling A2: 20 A 
Afdeling A3: 20 A / 10 a(n) 
Afdeling A4: 20 A / 5 a(n) / 5 a(d) 
Afdeling A5: 20 A / 10 a(d) 
Afdeling A7: 18 A 

 
Tg0: 14 T / 1 t(n) 
Tg1: 24 T 

 
T0: 15 t(d) 
T1: 22 T 
T2: 22 T 
T3: 22 T / 1 t(n) 
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T4: 3 T / 20 Sp 
STC: 17 T / 5 t(n) 

 

K1: 15 K / 5 k(n) / 5k(d) 
K2: 10 K 

 
 

Non-conformiteiten 
 

 Een Sp-afdeling dient een afzonderlijke architectonische entiteit te zijn. 
 

 Er zijn stoelen en bedden in gebruik zonder de vereiste erkenning (bv. op A1/A2, A3). 
 

 Een Psychiatrisch Verzorgingstehuis dient afzonderlijk van andere instellingen of 
diensten te worden beheerd. 
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3 Architectuur 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest 
en brandweerverslag 

 
Algemene vaststelling 

 

 Er is een brandweerverslag, op datum van 18/11/2010, waarin staat dat ‘gelet op de 
correcte naleving van de voorschriften vervat in de Codex voor Welzijn op het werk en 
het A.R.E.I. en aangezien alle beveiligingsmaatregelen werden getroffen 
overeenkomstig de veiligheidsnormen die voor dergelijke gebouwen van toepassing 
zijn, kan bij de aanvraag voor de wedererkenning van de A-, T-, K- en Sp-diensten een 
gunstig attest afgeleverd worden aan de verantwoordelijke algemeen directeur XXXX. 

 Er is een attest op datum van 19/11/2010, van de burgemeester dat het Medisch 
Centrum St.-Jozef Vzw. (diensten A-, T-, K- en Sp-diensten) beantwoorden aan de 
brandveiligheidsvoorschriften zoals die werden opgenomen in de bijlage aan het 
koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen betreffende de 
brandveiligheid en de voorkoming van paniek waaraan de ziekenhuizen moeten 
voldoen. 

 

Aanbeveling 
 

 Op verschillende plaatsen worden branddeuren opengespannen met behulp van een 
houten spie. In het geval van brand kunnen de branddeuren hun werk niet doen in het 
kader van de compartimentering. Deze werkwijze dient voorgelegd te worden aan de 
brandweer. 
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4 Module leiderschap 

4.1 Opdrachtsverklaring 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis werd in 1895 gesticht door een van oorsprong Franse congregatie van 
Sint- Jozef uit Clermont- Ferrand. 

 

 Er is een opdrachtsverklaring die in 2000 in opdracht van de Raad van Bestuur 
gemaakt werd door de directie, dit met medewerking van een tweetal werkgroepen 
waaraan meegewerkt werd door de basis (een tiental personen). 
De opdrachtverklaring is tot stand gekomen door bijdrage van alle medewerkers. 
Hiervoor werd aan elke medewerker een gerichte vragenlijst overhandigd. De 
resultaten hiervan werden in de opdrachtverklaring verwerkt. Er werden verschillende 
versies van de tekst gemaakt die steeds ter goedkeuring aan de werkgroep en alle 
medewerkers werden voorgelegd. 

 

 Een aantal kernwoorden uit de visie zijn: de christelijke inspiratie, inspirerend 
leiderschap, samen met de medewerkers, rekening houdend met de 
belanghebbenden, goede zorg, continue verbetering en vernieuwing, met EFQM als 
sturingsinstrument, de financiële gezondheid van het ziekenhuis bewakend. Men 
maakt onderscheid tussen zorginhoudelijke aspecten en bestuurlijk - organisatorische. 

 

 De opdrachtsverklaring is mee opgenomen in de informatiebrochure waarvan de lay- 
out eerstdaags vernieuwd zal worden en wordt aan iedereen ter informatie gegeven 
die in het ziekenhuis komt werken. 

 

 Bekendmaking van de opdrachtsverklaring naar buiten gebeurt via de website. 

 
 

 
4.2 Organisatiestructuur 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het psychiatrisch centrum wat de naam medisch centrum draagt omvat een 
psychiatrisch ziekenhuis, een PVT en een samenwerkingsverband voor beschut wonen 
(de Overstap). 

 
 Het neemt via een associatie deel aan het CPK (kinderpsychiatrisch dagcentrum) in 

Hasselt en participeert voor 1/3 in het CGG VGGZ. 
 

 Verder zijn er een aantal samenwerkingsverbanden: psychiatrische thuiszorg Mosaïek 
(met OPZC Rekem), NOOLIM (een samenwerkingsverband ten behoeve van Noord 
Limburg). 

 
 Het ziekenhuis is een verzameling van afdelingen met een vrij grote autonomie, waarbij 

de kinderpsychiatrie en de ouderenzorg een toch iets grotere clusterwerking kennen. 

 

 Een bijzonderheid is dat de ouderenzorg door de ouderenpsychiaters van een aantal 
samenwerkende ziekenhuizen beschouwd wordt als een functioneel 
samenwerkingsverband, wat overigens ook diensten levert aan een aantal 
woonzorgcentra. 



12 

Auditverslag M.C. Sint-Jozef – Bilzen (erkenningsnummer 952) 
 

 

Aanbeveling 
 

 Het voordeel van de autonomie van de afdelingen is tegelijk ook de zwakte van het 
ziekenhuis bij het uitwerken en uitzetten van een meer globaal beleid. Het valt te 
onderzoeken of en welke intermediaire structuren wenselijk zijn om tot gehelen/clusters 
te komen. 

 

 
4.3 Beleids- en adviesorganen 

4.3.1 Raad van Bestuur – Directiecomité – Medische Raad 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 In de Raad van Bestuur is er nog een belangrijke aanwezigheid (4 zusters) van de 
congregatie die aan de wieg stond van het ontstaan van het ziekenhuis. 

 

 Daarnaast zijn er nog een aantal vaak oudere beheerders, met deskundigheid/ervaring 
in de industrie (management/HR-management), advocatuur, financieel en 
zorg/overheid. 

 

 De Raad van Bestuur vergadert eens per maand en werkt verder ook met een 
Dagelijks Bestuur waar een delegatie van de Raad van Bestuur en van de directie 
participeert en dat ook eens per maand bijeen komt. 

 

 Er zijn meerdere organogrammen, waarvan er een is dat de meeste adviesorganen 
omvat, directie centraal stelt in de organisatie met een hypotrofe weergave van de 
diensten en afdelingen. Een ander organogram stelt de diensten meer centraal. In 
beide organogrammen valt op dat de afdelingen los georganiseerd zijn van de 
therapeutische en medische diensten. 

 
 In het organogram is een klein plaatsje voorzien voor het CKP (Centrum voor 

kinderpsychiatrie) wat in associatie met het Jessaziekenhuis uitgebaat wordt. 
 

 Er is geen organisatie van diensten conform de kenletters. 
 

 Het organogram zal vermoedelijk herzien worden bij de pensionering van de algemeen 
directeur. 

 

 Er is geen communicatieorganogram. 

Medische Raad 

 De medische raad wordt sedert 1/1/2011 voorgezeten door XXXX. Zij is nieuw in deze 
functie en zal zich verder vervolmaken in de beleidspsychiatrie door het volgen van 
een cursus ziekenhuismanagement bij de Vlerick Gent- Leuven 
managementhogeschool. 

 

 De medische raad vergadert sedert enkele jaren nu afzonderlijk van de medische staf. 
Beiden kennen een hoog vergaderritme: eens om de veertien dagen. Een aantal 
vergaderingen vallen wel weg wanneer het Permanent Overlegcomité vergadert. 

 

 De hoofdgeneesheer kan uitgenodigd worden op de medische raad. Verslag gaat naar 
de leden en de hoofdgeneesheer. Er worden geen verslagen gegeven aan de Raad 
van Bestuur. Er is wel een gesprek geweest tussen de medische raad en de Raad van 
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Bestuur. Er is een goed contact tussen beheerder en medische raad. Sedert de 
wijziging in de directie is ook deze relatie verbeterd. 

 

 De medische raad krijgt eens per jaar financiële informatie. 
 

 Er is een algemene regeling die inmiddels gedateerd is: zal herschreven worden. 
Punten die geregeld zullen worden betreffen onder meer de relatie ziekenhuis en 
ziekenhuisgeneesheer wanneer hij/zij zijn/haar activiteiten ondergebracht heeft in een 
BVBA. 

 

 Er is een huishoudelijk reglement, opgemaakt op 23 december 2010. In dit 
huishoudelijk reglement is ook voorzien dat er jaarlijks een functioneringsgesprek is 
tussen de hoofdgeneesheer en de geneesheren. 

 

 Tevens is er voorzien in een vergadering van de geneesheren-diensthoofd. 
 

 Centrale inning is 6 %. Voor polikliniek wordt 6 of 2 % afgehouden. Mondeling werd 
aangegeven dat er een regeling is voor de medisch technische dienst, deze werd niet 
voorgelegd. 

 

 Artsen specialisten in opleiding (n = 2) worden betaald vanuit de medische pool. 

 
 Er is een permanent overleg comité bestaande uit leden van de Raad van Bestuur, 

directie en medische raad. 
 

Non-conformiteiten 
 

 Er is geen organisatie conform de kenletters, met uitzondering van de K-dienst. 
 

 Er zijn geen geneesheren-diensthoofden in het organogram. 

 
Tekortkomingen 

 

 In een versie van het organogram is het directiecomité (de samenstelling) niet expliciet 
benoemd : hoofdgeneesheer is niet vermeld, verpleegkundig directeur is niet vermeld 
(verpleegkundig-paramedisch middenkader wel, maar niet als staffunctie, wel in de 
lijn). In een ander versie van het organogram worden hoofdgeneesheer, adjunct- 
hoofdgeneesheer en verpleegkundig en paramedisch directeur wel benoemd. 

 

In het ene organogram is er sprake van een directeur organisatie, terwijl in het 
jaarverslag en in een andere versie van het organogram sprake is van een 
administratief directeur en een technisch directeur. 
Er dient dan ook 1 uniek organogram opgemaakt te worden. 

 

Bij het hertekenen van het organogram is een meer centrale plaats van de klinische 
diensten (patiënt centraal stellend) aangewezen. 

 

 Het ontbreken van een communicatieorganogram is een tekortkoming. 
 

 Het organogram geeft niet aan dat de ombudsdienst zowel voor het ziekenhuis als ook 
voor het PVT werkt. 

 

 De verpleegkundig en paramedisch directeur is ook kwaliteitscoördinator en stuurt 
samen met het voltallig directiecomité hierbij ook een aantal staffuncties aan. Vraag is 
of dat niet van het goede wat te veel is. 
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Aanbevelingen 
 

 Advies om te onderzoeken welke delegatielijnen mogelijk zijn en de hierbij passende 
en nodige structuren opzetten (de verbinding makend tussen het directiecomité en de 
afdelingen, zorgend voor ondersteuning van directieleden en in het kader van een 
grotere responsabilisering van de afdelingshoofden: ook zorgen dat zij ondersteund 
worden) en zorgen voor een ruimere sturende coalitie. 

 Installeren van een therapeutische raad en bekijken hoe het intermediair niveau kan 
georganiseerd worden. 
Het ziekenhuis stelt in de reactienota dat men zulke raad gaat installeren maar dat men 
eveneens de verpleegkundigen wil opnemen in deze raad. 

 

 
4.3.2 Ethisch Comité 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het Medisch Centrum St. Jozef beschikt over een eigen Ethisch Comité (E.C.). De 
samenstelling werd laatst gewijzigd in 2009. In 2013 zal aan de leden de vraag gesteld 
worden wie verder wenst te participeren en wie wenst vervangen te worden. 

 

 Het Ethisch Comité is als volgt samengesteld: 
 

o XXXX, ethicus, KULeuven, faculteit geneeskunde, centrum biomedische ethiek 
en recht, plaatsvervangend voorzitter 

o XXXX, hoofdgeneesheer en algemeen directeur 
o XXXX, psychiater 
o XXXX, psychiater 
o XXXX, psychiater 
o XXXX, psychiater 
o XXXX, huisarts 
o XXXX, advocaat 
o XXXX, hoofdverpleegkundige ( secretaris) 
o XXXX, maatschappelijk werker 

o XXXX (belangstellende) 

 Vanuit het gegeven dat er minder belangstelling was voor het E.C. (sporadisch nog 
vragen, leden aanwezigheid nam af) werd in februari 2009 een SWOT-analyse 
uitgevoerd. 
Naar aanleiding van de resultaten van de analyse werden een aantal voorstellen 
geformuleerd, die door de voorzitter werden opgenomen, m.n. 

 
o De directie en de Raad van Bestuur infomeren over de verwachtingen, de 

doelstellingen en de manier van werken van het E.C., 

o De diensthoofden informeren over de werking via de diensthoofdenvergadering 
o Informatie naar alle personeelsleden via het jaarlijks seminarie van het E.C. 
o N.a.v. vragen, casussen, een bezoek aan de betreffende zorgeenheid (als 

indirecte voorbereiding op de eerstvolgende commissie ethiek) 
o Bestaande adviezen herevalueren en ter beschikking stellen voor de 

medewerkers via intranet (sinds 2009) 

o Bekend maken van het E.C. via intranet. 

Bijkomend worden de tweemaandelijkse vergaderdata op jaarbasis meegedeeld en 
wordt de vergadering gepland op de middag. Wat zou moeten tegemoetkomen aan de 
aanwezigheid van de leden. 
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 De werking van het E.C. is bepaald in een huishoudelijk reglement. Van elke 
vergadering wordt een verslag opgemaakt, met vermelding van de aanwezige leden. 
Jaarlijks wordt een kort activiteitenverslag opgemaakt. 

 

 In 2009 werd advies gevraagd over : 
 

o Zwangerschap bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening 
o Controleprocedure drugs 
o Ontdoen van kledij vooraf aan een verblijf in time-out 

o Organisatie gedwongen opname 

In 2010 werd advies gevraagd over: 

o Seksualiteit en relaties in een psychiatrische setting 

o Vrijheidbeperkende maatregelen. 

 Sinds 2006 wordt er elk jaar een seminarie georganiseerd door het E.C. waarop alle 
personeelsleden uitgenodigd worden. Het is een vormingsmoment waarbij meer dan 
100 personeelsleden aansluiten die betrokken zijn bij de zorgverlening. 
De onderwerpen van de seminaries zijn gebaseerd op ingediende casussen die verder 
uitgediept worden. 

 
 N.a.v. een bezoek aan de afdelingen door de voorzitter van het E.C. waren er 

volgende casusbesprekingen met advies: 

 
o A-dienst: bespreking organisatorische aangelegenheden met nadruk op 

vrijheidsbeperkende maatregelen 
o K-dienst: vragen over privacy van patiënt e.g. fouilleren, veiligheid bij 

afzondering 
o T-dienst: vragen over zorgplanning, relaties en seksualiteit. 

De zorgeenheid Sp en het PVT komen op een later tijdstip nog aan bod. 
 

 Alle uitgewerkte en geactualiseerde adviezen worden aan het personeel kenbaar 
gemaakt en zijn na te lezen op intranet. 

Sterk punt 

 

 Omdat de werking van het E.C. dreigde te verwateren werd een SWOT-analyse 
uitgevoerd. Op basis van de resultaten werden voorstellen geformuleerd die een 
nieuwe impuls gaven aan de werking. 

 

Non-conformiteit 
 

 Noch de directeur, noch de hoofdgeneesheer, noch de voorzitter van de medische 
raad kunnen lid zijn van het E.C. 

 

Tekortkomingen 

 

 Tot op heden is er geen geformaliseerde informatie en/of procedure beschikbaar voor 
de personeelsleden, over: hoe een vraag kan ingediend worden, de behandeling 
ervan, het verder verloop hoe/door wie/wanneer er een terugkoppeling gebeurt van 
een ingediende vraag. Het is de personeelsleden ook niet bekend dat er anoniem een 
vraag kan ingediend worden. 

 

 Het is niet aangewezen om een lid van de Raad van Bestuur op te nemen in het E.C. 
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Aanbevelingen 
 

 Het strekt tot aanbeveling te overwegen of het verspreiden van info aan gebruikers 
en/of verwijzers over het E.C. zinvol kan zijn. 

 

 Advies om te bewaken dat alle niet-medische disciplines in voldoende mate betrokken 
worden bij het E.C.. 

 
 

 
4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne (CZH) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De samenstelling van het comité voor ziekenhuishygiëne kwam aan bod in de 
vergadering van 24 november 2010. Het comité werd als volgt samengesteld: 

 

o De directeur/hoofdgeneesheer, voorzitter 
o De adjunct-hoofdgeneesheer 
o De ziekenhuisapotheker 
o De verpleegkundig en paramedisch directeur, kwaliteitscoördinator 
o Een neuropsychiater. 
o Een omnipracticus 
o Verpleegkundig middenkader 
o Een hoofdverpleegkundige 
o Administratief medewerker verpleegkundig en paramedisch departement 

(verpleegkundige) 

o Diensthoofd onderhoud en aankoopdienst 

o De preventieadviseur 
o Diensthoofd voeding 

o Het team ziekenhuishygiëne 

 Het team ziekenhuishygiëne is als volgt samengesteld: 
 

o Arts- ziekenhuishygiënist, internist in het ziekenhuis 
o Verpleegkundig - ziekenhuishygiënist, middenkaderfunctie 

De opleiding tot verpleegkundig ziekenhuishygiënist is lopende. 
 

 Het comité ziekenhuishygiëne komt 4 x per jaar samen en bijkomend op indicatie. 
Het team ziekenhuishygiëne komt maandelijks samen en verder volgens noodzaak. 
Op de vergadering van het team kunnen volgende medewerkers ad hoc uitgenodigd 
worden: 

o De adjunct-hoofdgeneesheer 
o Verpleegkundig en paramedisch directeur, kwaliteitscoördinator 

o Diensthoofd onderhoud en aankoop. 

 De verpleegkundig - ziekenhuishygiënist kan op een flexibele manier haar taken 
uitoefenen. Er is geen strikte tijdsbepaling. Voor de 2de maal op rij werd deelgenomen 
aan de vergadering van het samenwerkingsplatform. 

 

 Er wordt geen vast budget vooropgesteld voor de werking van het comité. Het 
ziekenhuis stelt de nodige budgettaire middelen ter beschikking opdat het comité haar 
taken naar behoren zou kunnen uitvoeren. 

 

 In een voorstel van reglement van inwendige orde (febr. 2011) wordt bepaald dat: 
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o alle beslissingen van het team en het comité schriftelijk worden 
gecommuniceerd naar alle geneesheren en medewerkers en dat de 
beslissingen worden bijgehouden in een register. 

o elk probleem dat geneesheren of medewerkers ervaren m.b.t. 
ziekenhuishygiëne gemeld wordt aan één van de leden van het team 
ziekenhuishygiëne. 

 

 Jaarlijks wordt een werking- en activiteitenverslag opgemaakt met een strategisch plan. 
Het strategisch plan ziekenhuishygiëne 2011-2015 omvat de grote krijtlijnen voor de 
komende 5 jaar en is opgebouwd rond een aantal kerntaken van ziekenhuishygiëne en 
patiëntveiligheid. 

 

 Het ziekenhuis neemt deel aan de handhygiëne campagne van de FOD 
Volksgezondheid. 

 
o Recent werden in het gebouw reminders opgehangen die de aandacht 

vestigen op de toepassing van een correcte handhygiëne. 
o In de e.k. maand (maart) worden 4 vormingssessies georganiseerd. Van alle 

medewerkers wordt verwacht aan één sessie deel te nemen. 
o Voor nieuwe medewerkers is een infobrochure samengesteld over de 

toepassing van handhygiëne, waarvan geacht wordt gekend te zijn als men 
werkt in het ziekenhuis. 

 

 Er is een structureel beleid i.v.m. hygiëne ter preventie van nosocomiale infecties. 
 

o Risicopatiënten worden gescreend op MRSA bij opname, indien niet vooraf 
gescreend. Hierover wordt ook een register bijgehouden. 

o Er is een beleid i.v.m. decubitus voor de risicogroep. Door een preventieve 
werking is er nog nauwelijks sprake van doorligwonden. 

o Op alle afdelingen binnen het ziekenhuis zijn referentieverpleegkundigen 
somatische zorgen. Desbetreffende procedures zijn aanwezig in het 
ziekenhuis. 

Non-conformiteit 
 

 Men dient te beschikken over een verpleegkundig ziekenhuishygiënist. Op het moment 
van de audit is de verpleegkundige in de eindfase van haar opleiding verpleegkundig- 
ziekenhuishygiënist. 

 

Tekortkoming 
 

 Het ziekenhuis is vrij in haar keuze om al dan niet aan te sluiten bij de handhygiëne 
campagne van de FOD Volksgezondheid of er zelf een beleid rond op te zetten. Indien 
men deelneemt aan de federale campagne wordt men geacht deze ook strikt op te 
volgen. 

 

Indien men wil slagen in zijn opzet van handhygiëne vanuit de campagne is het 
aangewezen: 

 
o Beleidsmedewerkers en leidinggevenden als voorbeeldfunctie voorop te 

stellen. 

o In overleg met de scholen de studenten mee te betrekken. 

o Het thema mee op te nemen in de introductiebrochure voor studenten. 
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4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De leiderschapsstijlen van de leidinggevenden van het ziekenhuis zijn complementair 
(gaande van diplomatisch tot gedreven) en wordt door veel overleg op elkaar 
afgestemd. 

 

 Binnen het ziekenhuis wordt er een afstand beleefd tussen directie en basis. Men heeft 
getracht om hieraan te remediëren ondermeer door een studie omtrent communicatie 
en informatiedoorstroming, begeleid door twee bestuurders van het ziekenhuis. 
Uit deze werkgroep zijn een aantal aanbevelingen gekomen zoals het actualiseren van 
de website i.v.m. informatie naar derden, het dragen van badges om personeel 
herkenbaarder te maken, … De informatiestroom wordt herbekeken: vanuit 
diensthoofdenvergadering naar medewerkers, de informatiestroom naar 
geneesheren,... 

 

 Ondertussen wordt het middenniveau van het ziekenhuis versterkt. Verantwoordelijken 
van zorgeenheden worden geresponsabiliseerd (nieuwe functiebeschrijving). Een 
aantal jongere hoofdverpleegkundigen (3) werden benoemd. Men stelt vast dat dit 
veranderingsproces voor een aantal oudere personeelsleden moeilijkheden oplevert. 
Er wordt gezocht naar passende oplossingen. 
Intern worden er ook opleidingen voorzien. In de toekomst zal ook externe opleiding 
(omtrent leiding geven) gegeven worden. 

 

 Wat inhoudelijke vorming betreft is te vermelden dat het ziekenhuis regelmatig 
wetenschappelijke seminaries organiseert. 

 
 Het budget wat aan opleiding besteed wordt is 1% van het personeelsbudget 

(salarissen). Het cijfer heeft de voorbije jaren wel geschommeld (tot minimum 0,5 %). 

 

 Bij het aanstellen van de nieuwe directeur verpleging / paramedici werd ook de stijl van 
leidinggeven uitgeschreven en besproken met de diensthoofden. De leidinggevende 
moet veelvuldig contact hebben met de patiënten, zichtbaar zijn voor en betrokken zijn 
bij zijn personeel, hij dient een flexibele stijl van leidinggeven te hebben en de 
kernelementen van zijn gedrag dienen te zijn: vertrouwen hebben en geven, luisteren, 
inspireren en initiëren. 

 

 De doelstelling binnen het verpleegkundig en paramedisch departement wat betreft 
leiderschap is: komen tot transformationele leiders, inspirerend en motiverend 
leiderschap, waarbij de leidinggevende zijn visie kan overdragen op zijn medewerkers 
en ze op die manier enthousiasmeert voor hun taken en meekrijgt met veranderingen; 
vernieuwing en creativiteit zijn belangrijk. 

 

Aanbevelingen 
 

 Zorgen voor een sterkere en meer tijdige ondersteuning in de veranderingsprocessen. 
 

 Nakijken of de bevindingen van de audit geen bijkomende elementen opleveren die 
van belang zijn om de analyse van de organisatie- en communicatieproblemen aan te 
vullen, om ze vervolgens mee te nemen in de remediëring. 
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5 Module Beleid en Strategie 

5.1 Algemeen beleid – Strategisch management 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Men hanteert als strategie om te werken via werkgroepen, hetzij met een bestuurlijk- 
organisatorische invalshoek (volgens het 7 S model van Mc Kinsey) hetzij met een 
zorginhoudelijke. 

 

 Bestuurlijk organisatorische werkgroepen werken op volgende punten: voorbereiding 
van de visitatie, communicatie, gezond uurroosteren, PVT, Vorming, training en 
opleiding (VTO), absenteïsme, communicatie items, mobiele equipe en B2 
normpersoneel. 

 

 Zorginhoudelijke werkgroepen werken op volgende punten: klachtenprocedure, 
ergotherapie en vrije tijd, zorgprogramma’s, netwerking en zorgtrajecten, 
psychiatrische thuiszorg, externe profilering sociale dienst. 

 
 Er is een beleidsplan 2011 – 2015, met een (jaar)beleidsplan 2011: jaaractieplan en 

afdelingsplan. 
Het beleidsplan inventariseert alle doelstellingen (aan de hand van het EFQM- 
kwaliteitsmodel). Aan de doelstellingen zijn projectleiders gekoppeld, een tijdspad, 
beoordelings- en goedkeuringsdata. Een aantal van deze projecten zijn opgestart 
(communicatie, patiëntveiligheid, klinische paden), een aantal moeten nog opgezet 
worden. 

 
 Doelstellingen van het beleidsplan 2011 – 2015 zijn vervat in een lijvig document van 

25 pagina’s en richten zich op 
 

o leiderschap: 

organogram en uitschrijven van verantwoordelijkheden, concretisering van 
visie en missie, vertaling ervan naar jaaractieplannen, positiebepaling van elke 
zorgeenheid of dienst, profiel en functiebeschrijving van middenkader, 
omschrijving van gewenste leiderschapsstijl en uitbouwen van 
communicatiestructuren 

o beleid en strategie 
 algemeen 
 communicatie 
 ziekenhuishygiëne 
 medisch farmaceutisch 
 medisch materiaal 
 patient safety 
 voeding 
 klinische paden 
 financieel 

o management van medewerkers 
 werving, selectie, loopbaantraject en ontslag 
 inscholing 
 functieomschrijving 
 functionering en evaluatie 
 vorming/training/opleiding 
 zorg voor zorgverleners 
 personeelsbezetting 

o management van middelen 
 infrastructuur 
 elektronisch patiëntendossier 
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 financiën 
 milieuaspecten 
 gebouwenaccomodatie en buitenterreinen: algemeen 
 gebouwenaccomodatie en buitenterreinen: projecten groot onderhoud 
 gebouwenaccomodatie en buitenterreinen: masterplan 

o management van processen 
 onthaal, intake en indicatiestelling 
 opnamebeleid 
 behandeling 

 patiënttoewijzing 
 ontslagbeleid 
 zorgtrajecten 
 patiëntendossier en registratie 
 voorschrijven van medicatie 
 medicatiedistributie 
 klaarzetten medicatie 
 controle medicatie 
 bewaring medicatie 
 teamwerking 
 informatieverstrekking 
 multiculturele zorg 
 informatiebrochures 
 psycho-educatie 
 herstelgerichte zorg 
 zorg naar familie 
 klinische paden 
 protocollen en standaardverpleegplannen 
 observatie- en meetinstrumenten 
 ombudsfunctie en patiëntenrechten 
 intern rampenplan 
 administratieve procedures 

o medewerkers 
 medewerkerstevredenheid 
 absenteïsme 
 personeelsverloop 
 klachten 
 werklast 
 vorming 

o klanten 
 tevredenheid en verwachtingen patiënten 
 kwaliteit van leven patiënten 
 tevredenheid en verwachtingen familieleden 
 tevredenheid en verwachtingen verwijzers 
 klachten 
 tevredenheid en verwachtingen overheid 

o maatschappij 
 imago en vertegenwoordiging ziekenhuis 
 stageverlenende instelling 

o resultaten 

 
 Er is een jaaractieplan 2011 dat volgens hetzelfde stramien opgebouwd is als het 

strategisch plan. 
Opvallend hierbij is dat doelstellingen concreet en vaak ook haalbaar omschreven 
worden. 

 
 Jaaractieplannen worden verder omgezet naar jaaractieplannen per topic of per 

afdeling. 
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 Er is inmiddels een traditie om te werken met jaaractieplannen: in de voorbereiding van 
de audit kon het auditteam kennis nemen van plannen die betrekking hadden op de 
voorbije drie jaar. 

 
Toegankelijkheid 

 Financiële toegankelijkheid 

Er worden kamersupplementen gehanteerd voor eenpersoonskamers (in 2010 147 
patiënten). Het budget dat hiermede gegenereerd wordt is dalend (van 52.000 euro in 
2004 naar 35000 euro in 2010). Er worden geen supplementen gehanteerd op de K- 
dienst. Er zijn geen supplementen wat betreft artsenhonoraria. 

Het bedrag wat als oninbaar jaarlijks ingeschreven wordt onder de post dubieuze 
debiteuren (het betreft patiënten die hun rekeningen niet betalen) is vrij stabiel: 
bedraagt op jaarbasis ongeveer 12.500 euro. Dit is mede de verdienste van de sociale 
dienst die probeert regelingen te treffen met patiënten die moeilijkheden hebben om 
hun facturen te betalen: dit door middel van afbetalingsplannen. 

 Geografische toegankelijkheid 

 

Het ziekenhuis is slecht toegankelijk met het openbaar vervoer: er is een niet 
intensieve spoorverbinding, met een slechte dienstregeling in het weekend. Het station 
van Bilzen is op 3 km verwijderd van het ziekenhuis. De verbinding met het spoor is 
ooit wel anders geweest: bij de oprichting van het ziekenhuis kon men nog met de trein 
van Parijs naar Munsterbilzen (station gebouwd in 1863) sporen. Er is een belbus. 

 
De parking van het ziekenhuis is op dit moment niet berekend op zijn taak: Er is wel 
een bouwdossier in uitvoering, waarbij het de verwachting is dat de werken rond Pasen 
2011 gefinaliseerd zullen zijn. 

 

 Organisatorische toegankelijkheid 

Organisatorisch zijn er meerdere toegangswegen, die min of meer grote 
belemmeringen betekenen voor opname: de beperkingen gelden vooral voor 
forensisch- psychiatrische opnames en voor verslaving, hier heeft men een 
intakeprocedure. Voor kinderen en jongeren heeft men omgekeerd een extra 
inspanning gedaan om voor dringende vragen een passende oplossing te zoeken (men 
evalueert of er sprake is van een crisissituatie, of er noodzaak is aan een 
intakegesprek, of er een doorverwijzing nodig is). Gerontopsychiatrie kan gebruik 
maken van het netwerk van samenwerkende gerontopsychiaters. 

De bekendheid van verwijzers met de opnameprocedures wordt via de vergaderingen 
met huisartsen (drie keer per jaar) gerealiseerd. 

Er is geen zwarte lijst van patiënten die onder geen beding opgenomen kunnen 
worden. Het kan wel voorkomen dat een patiënt gedurende een bepaalde periode niet 
opgenomen wordt, maar dit wordt niet bijgehouden aan de hand van een nominatieve 
lijst. Een element wat een rol speelt bij de beoordeling is de complete afwezigheid van 
motivatie, wat blijkt uit meerdere successieve opnames. 

 Fysieke toegankelijkheid 
 

Het ziekenhuis stelt dat er meerdere inspanningen gedaan zijn om de gebouwen fysiek 
toegankelijk te maken: door een goede organisatie van trappen en liften en door het 
organiseren van een aantal verpleegafdelingen op gelijkvloers niveau. 
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Sterk Punt 
 

 Het ontbreekt het ziekenhuis niet aan ambitie in haar beleidsvoering. 
 

Tekortkomingen 
 

 Het document doelstellingen 2011 – 2015 is naar de appreciatie van het auditteam 
binnen het vooropgesteld tijdsbestek niet realiseerbaar. 
Het ziekenhuis heeft hieromtrent een duidelijk andere opinie zoals gebleken is uit de 
bespreking op de terugkomdag en stelt dat het formuleren van uitdagende doelen en 
het hebben van lef integendeel eerder een positief gegeven is en getuigt van een 
gezonde hoeveelheid ambitie, een element wat het auditteam wel als een sterk punt 
wenst te appreciëren. 

 

 Het document doelstellingen 2011 – 2015 kan niet anders dan tot een overbelasting 
leiden van de projectleiders, in het bijzonder de verpleegkundig- paramedisch 
directeur, die voor meer dan 150 doelstellingen als projectleider of medeprojectleider 
vernoemd wordt. 
Ook dit element is tijdens de terugkomdag uitvoerig besproken geweest. De stelling 
van het ziekenhuis in deze is dat het aantal doelstellingen per jaar wel veel meer 
beperkt is, dat een groot aantal doelstellingen binnen de operationalisering in het 
ziekenhuis van het kwaliteitsdecreet (met diverse werkgroepen) te situeren is. Dit zijn 
argumenten die wel hout snijden, maar dat neemt niet weg naar de opinie van het 
auditteam, dat hoe dan ook de last gedragen blijft door een beperkt aantal schouders, 
wetende ook dat de bezetting van het middenkader beperkt is en het ziekenhuis een 
traditie heeft van het concentreren van verantwoordelijkheden en taken in de top van 
het ziekenhuis bij een zeer beperkt aantal personen (huidig hoofdgeneesheer is tevens 
algemeen directeur). 

 

 De geografische toegankelijkheid is mogelijk mede oorzaak van een minder goede 
benutting van de partiële hospitalisatie: het is wenselijk om te onderzoeken of de 
toegankelijkheid met het openbaar vervoer kan verbeterd worden. 

 

Aanbevelingen 

 

 Er zijn opmerkelijk weinig doelstellingen in het EFQM-domein eindresultaten. 
 

 Er is nogal wat variatie in de opstelling en evaluatie van de jaaractieplannen. Hoewel 
de methodiek op zich als erg behoorlijk overkomt, is toch wat extra aandacht voor deze 
processen noodzakelijk. 
Het ziekenhuis stelt in de reactienota dat de jaarctieplannen allemaal volgens hetzelfde 
stramien opgebouwd zijn. De concrete invulling ervan is de ‘vrijheid’ en gebeurt 
volgens de ‘visie’ van elke zorgeenheid / dienst 

 
 

 Er wordt best ook eens onderzocht of de organisatorische toegankelijkheid en de 
bekendheid/bekendmaking ervan niet kunnen geoptimaliseerd worden. 

 

 
5.2 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het actuele medisch beleid is de resultante van het beleid wat in de verschillende 
afdelingen gevoerd wordt. Er is hierbij een variabele rolinvulling van de clusters en hun 
geneesheren-diensthoofd. 
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 Bij de audit werd een document medisch beleid overhandigd van de hand van de 
hoofdgeneesheer en de adjunct-hoofdgeneesheer wat de uitgangspunten omschrijft, 
de doelgroepen, het principe zorg op maat, een plaats geven aan de patiënt en familie, 
een poging doet om goede zorg te omschrijven met wat eigen accenten. Netwerking en 
transmurale zorg worden vermeld, alsook continue evaluatie. Verder is er een 
beschrijving per doelgroep van concrete stappen die men wil ondernemen. 

 

 Het aantal opnames is de laatste twee jaar gedaald van 1030 (2008) naar een 950 
opnames (2010), wat absoluut een behoorlijk getal is, maar relatief minder goed is : 5,5 
opnames per jaar per acuut bed (A,K). 

 

 Het aantal gedwongen opnames is de laatste 5 jaren constant (schommelt rond 160 
gedwongen opnames per jaar, ongeveer 16 % van het totaal aantal opnames, wat iets 
hoger is dan gemiddeld). 

 
 De werking van het ziekenhuis is vrij regionaal: de meeste patiënten komen uit een 

meer directe omgeving. 
 

 De belangrijkste diagnosegroepen zijn: stoornissen die aan middelen verbonden zijn 
(21%), de stemmingsstoornissen (15 %), stoornissen in de kinderjaren (13%, met 3% 
voor ontwikkelingsstoornissen en 7 % ADHD), psychotische stoornissen (11%) en 
persoonlijkheidsstoornissen (11%). Dementiële stoornissen is 5 %. Het profiel wijkt 
hiermede toch enigszins af van andere ziekenhuizen met een regionale werking. De 
patiëntenpopulatie heeft gemiddeld een redelijke GAF-score (niveau van functioneren 
niet zo heel laag: mediaan tussen 50 en 60). 

 

 Wat gerontopsychiatrie betreft is er een samenwerking tussen een aantal 
gerontopsychiaters over de grenzen van het ziekenhuis heen. Zij zorgen er samen voor 
dat de juiste patiënt in het juiste bed terecht komt en zij verzorgen ook de liaison over 
heel Oost-Limburg. 

 

 Wat kinderpsychiatrie betreft is er ook een samenwerkingsverband met het 
Jessaziekenhuis: associatie kinderpsychiatrisch dagziekenhuis in Hasselt. Men 
probeert klinische paden uit te zetten, ondermeer probeert men de autismezorg te 
verbeteren. Een klinisch pad omvat een set van afspraken die ervoor moeten zorgen 
dat een aantal activiteiten snel en op elkaar afgestemd verlopen: hierbij is er 
bijvoorbeeld een snel gesprek met ouders, een aantal somatische onderzoeken (EKG, 
bloedafnames), psychologisch testonderzoek, … 

 

 Ten aanzien van multidisciplinaire richtlijnen is er niet zo veel animo, hoewel in het 
medisch reglement opgenomen is dat protocollen/richtlijnen als leidraad kunnen dienen 
in het evidence based werken, dit afgestemd op de individuele noden van de patiënt. 
Men heeft wel de multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen doorgenomen. Ten 
aanzien van borderlinezorg stelt men de geprotocolleerde zorg volgens de methode 
Linehan te volgen. Verder zijn er ook elementen van zorg die voorkomen in richtlijnen 
(zoals liberman modules voor psycho educatie). In de forensische zorg stelt men 
evidence based technieken te gebruiken (bv. bij het inschatten van risico’s, 
medicamenteuze behandeling). 

 

 Door de adjunct-hoofdgeneesheer is er een SWOT analyse gedaan van de 
behandelprogramma’s (met bevraging op outcome) voor drie doelgroepen. Er zal een 
actieplan gemaakt worden. 

 

 Er zijn protocollen voor: ECT, suïcide, agressie, fixatie, afzondering, leponex, 
metabool syndroom, methadone. Voor de kinderpsychiatrie is men bezig met een 
aanpassing van het protocol metabool syndroom. Er is geen crisisprotocol. 
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 Somatische zorg wordt opgenomen door een internist en door een huisarts. In principe 
wordt bij opname elke patiënt standaard gezien. Er is ook een neuroloog verbonden 
aan het ziekenhuis. 

 

 Het ziekenhuis is een opleidingsplaats voor artsen specialisten in opleiding: XXXX is 
stagemeester volwassenenpsychiatrie, XXXX stagemeester kinder- en 
jeugdpsychiatrie. In het medisch reglement is ook voorzien dat binnen de opleiding 
geneeskunde stagiairs-artsen kennis kunnen maken met de verschillende werkingen 
van het ziekenhuis. 

 

 De hoofdgeneesheer wordt bijgestaan door een adjunct-hoofdgeneesheer (sedert 
september 2009). Deze constructie is opgezet omwille van het feit dat de huidige 
hoofdgeneesheer tevens de functie van algemeen directeur vervult in het ziekenhuis. 
De adjunct-hoofdgeneesheer neemt een aantal taken van hem over: stafwerking, het 
dagelijks overleg, stuurt een aantal werkgroepen aan (gerontopsychiatrie, PVT, 
volwassenenwerking). De hoofdgeneesheer neemt een aantal formele taken waar 
(facturatie, administratie, commissie’s, …). Deze constructie neemt een einde op 
30/6/2011 wanneer de huidige hoofdgeneesheer als hoofdgeneesheer met pensioen 
zal gaan. 

 

 Er is een medische audit gebeurd omtrent medicatiegebruik, per geneesheer/per 
afdeling. Men kijkt de doorstroming per afdeling na en de bezetting van de dienst. 

 

 Er is een poliklinische werking: beperkter nu dan in het verleden voor de 
kinderpsychiatrie. Wat volwassenen betreft bestaat deze zorg vooral uit nazorg en 
intakegesprekken. Gerontopsychiatrie is meer outreachend: via therapeutische 
projecten.  Gerontopsychiaters verzorgen ook mee opleiding in woonzorgcentra. 

 

 Er is globaal voldoende psychiater/artsentijd. 
 

 Effectief Wettelijke norm Referentiekader 

Hoofdgeneesheer 

Adjunct- 
hoofdgeneesheer 

XXXX 
 

XXXX 

Aanwezigheid en taken 13,6 uur 

Geneesheer- 
diensthoofd 

XXXX Aanwezigheid en taken 12 uur per week (A,K,T) 

Dienst A en T XXXX 158,4 uur  

Dienst Sp Aanwezigheid en taken 24 uur (geneesheer- 
diensthoofdschap 
inbegrepen) 

K-dienst 

 

 
K-crisis 

XXXX 

 

 
X 

48  

Geneesheer-hoofd 
van dienst voor 
gedwongen opname 

XXXX Aanwezigheid en taken 15 uur 

Totaal XXXX 132 uur plus 
aanwezigheid en taken 
(**) 

54,14 uur (**) 
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(**) voor de niet in uren omschreven opdrachten die wel voorzien zijn in de wetgeving 
gebeurt in het referentiekader een kwantificering 

 
ECT 

 

 Er gebeuren regelmatig ECT-behandelingen: 6 à 7 per dagdeel, in totaal 14 per week, 
130 per jaar. Narcose wordt toegepast door een anesthesist van het ZOL. Er is een 
eigen ECT protocol, gebaseerd op de Vlaamse richtlijnen (XXXX). Een aantal artsen 
die ECT behandelingen doen, zijn lid van de ECT werkgroep (VVP). 
Patiënten krijgen de nodige informatie, onder meer aan de hand van een DVD. Er is 
geen overeenkomst met samenwerkende ziekenhuizen. Het toestel is nog vrij nieuw en 
is Duits van makelij (Thymetron tn system 4 somatics inc). 

 Voor het uitvoeren van ECT behandelingen is er een aparte ruimte voorzien gelegen 
aan de verpleegafdeling A1. Het is ook het personeel van deze afdeling dat de 
begeleiding van de patiënten op zich neemt. 

 
Agressiebeleid 

 In het kader van het agressiebeleid zijn er een aantal protocollen: 
 

o Kritisch incident : agressie 
o Opvang en nazorg van medewerkers bij een kritisch incident / agressie 
o Registratie agressie-incidenten: invullen van SOAS-schaal 

o Bewakingscamera’s 

 Voor het agressiebeheersingsbeleid werkt men in 2 werkgroepen: 
 

o Kleine werkgroep agressiebeheersingsbeleid 

o Werkgroep agressiebeheersingsbeleid 

In de kleine werkgroep doet men aan voorbereiding van de werkpunten uit de 
werkgroep agressiebeheersingsbeleid. 

Accenten vanuit de werkgroep zijn: 

o Preventie 
o Opleiding 

 Nieuwe medewerkers 
 Jaarlijks aanbod 

o Debriefing en nabespreking 

o Gegevensverzameling via SOAS-schaal (Staff Observation Aggression Scale) 
 

 De laatste vorming is er geweest in 2004-2006 met het crisisontwikkelingsmodel als 
basis. In 2011 staat er vorming op het programma omtrent het verbaal reageren en de 
fysieke technieken. 

 
 Het ziekenhuis werkt op een constructieve en positieve manier samen met de 

plaatselijke politie. 
 

 De opvang na een traumatische gebeurtenis gebeurt in eerste instantie op de afdeling 
zelf door de hoofdverpleegkundige en/of psychiater. Daarnaast kan men ook bij een 
vertrouwenspersoon terecht. Indien het aangewezen is kan er doorverwezen worden 
naar externe hulpverlening. 

 

Suïcidepreventiebeleid 

 Qua suïcidepreventie heeft men verschillende documenten: 

o Protocol Suïcide (verklaring voor verschillende begrippen) 
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o Protocol Suïcidepreventie (herkennen van signalen, bepalen van suïciderisico, 
inschatting van de ernst) 

o Protocol Suïcide binnen het ziekenhuis 

o Protocol Suïcide buiten het ziekenhuis 

 
 Men neemt deel aan de werkgroep ‘suïcidepreventie bij jongeren’ en de werkgroep 

’Suïcidepreventie Limburg’ georganiseerd vanuit SPIL. 

 
 Het aantal suïcides binnen het ziekenhuis is beperkt, in 2006, 2008 en 2009 vond er 

telkens één plaats. 
 

 Men beschikt over een stroomdiagram suïcidepreventie. 

Afzonderingsbeleid 

 Voor het afzonderingsbeleid beschikt men over volgende documenten: 
 

o Richtlijn vrijheidsbeperkende maatregelen, afzonderen (in isolatiekamer), 
time-out, separatie, fixatie (gebruik van fysieke fixatiemiddelen) 

o Protocol “Vrijheidsbeperkende maatregelen: algemeen” 
o Mindmap “Vrijheidsbeperkende maatregelen” 
o Protocol “Vrijheidsbeperkende maatregelen: informatie K-dienst” 
o Invullen “Register vrijheidsbeperkende maatregelen” 
o Protocol “Afzondering” 
o Protocol “Separatie” 
o Protocol “Time-out” 
o Protocol “Fixatie” 
o Protocol “Techniek aanbrengen van fixatiemateriaal” 

o Protocol “Hygiënisch onderhoud katoenen fixatiemateriaal” 
 

 Binnen de richtlijn vrijheidsbeperkende maatregelen: afzonderen (in isolatiekamer), 
time-out, separatie, fixatie (gebruik van fysieke fixatiemiddelen) is er aandacht voor: 

 

o Bronnen en doel voor het opstellen van deze richtlijnen 
o Definitie 
o Basisprincipes 
o Indicaties 
o Proces van besluitvorming (urgente en niet urgente situaties) 
o Wie beslist welke vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast? 
o Wie past de maatregelen toe ? 
o Noteren van het toepassen 
o Herevaluatie 
o Begeleiding en ondersteuning v/d patiënt 
o Beëindiging van de vrijheidsbeperking 
o Protocollen 

o Acties die het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen uitstellen 

 
 Het verschil tussen een afzondering en time-out is enkel het feit dat men bij 

afzondering steeds fixeert. Bij beide procedures is de deur gesloten. Ook beide 
procedures voorzien het noteren in het afzonderingsregister. 

 

 De bezochte isolatiekamers beschikken allemaal over camerabewaking (spraak en 
terugspraak), verluchting, verlichting, klok, daglicht, verwarming, een vast bed, 
noodknoppen voor het personeel. 

 

 Binnen het ziekenhuis zijn er gesloten isolatiekamers op volgende afdelingen: A1 / A2 / 
A3 / A4 / K-dienst / T1 / T2 / T3 / T4. Op de afdelingen T1 / T2 en de K-dienst heeft 
men ook nog een gesloten, beveiligde time-outkamer. 
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Op volgende afdelingen werkt met uit veiligheidsoverwegingen met een gesloten 
buitendeur: A1 / A2 / K-crisis( indien nodig) / T1 / T2 / T3 / T4 / TG0 / TG1. 

 

Sterke punten 

 

 Het nieuw uitgeschreven medisch beleid oogt goed in de algemene beschrijving van 
het wat men wil bereiken, in de kwaliteitsdoelstellingen, en is gebaseerd op een 
SWOT-analyse. Maar ontbreekt het hoe en door wie. Ook het meer concrete niveau is 
onvoldoende beschreven. In het bijzonder komt ook de rol van de geneesheren- 
diensthoofden als trekkers onvoldoende uit de verf. Globaal is de vermelding als sterk 
punt wel op zijn plaats aangezien aangegeven wordt waar het ziekenhuis naar toe wil. 

 

 Men voorziet in een crisiswerking voor de K-dienst (5 uur psychiatertijd). 
 

 De somatische zorg is goed georganiseerd. 
 

 De verschillende protocollen in het kader van de vrijheidsbeperkende maatregelen zijn, 
op papier, goed uitgewerkt. Hierbij willen we zeker het specifieke protocol 
‘vrijheidsbeperkende maatregelen: informatie K-dienst’ vermelden. 

 

Non-conformiteiten 
 

 De functie hoofdgeneesheer en algemeen directeur wordt vooralsnog gecumuleerd. 
Het betreft wel een uitdovend scenario, waarvoor een akkoord bestaat met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

 Uit controle van het afzonderingsregister blijkt dat de verantwoordelijke artsen (op 
afdeling T1-T2) de isolaties niet meer gehandtekend hebben sinds medio 12/2010. 

 

 Uit de controle van de patiëntendossiers blijkt dat er zeer minimale tot geen informatie 
is opgenomen over de follow-up van een patiënt in de isolatiekamer. In één dossier 
werd vastgesteld dat de patiënt werd opgesloten in zijn kamer. Vanaf het moment dat 
de deur wordt gesloten (kamer, time-out, isolatie) dient hiervan melding gemaakt te 
worden in het afzonderingsregister. 

 

 Het aanwezige oproepsysteem (voor noodgevallen bij het personeel) in de 
isolatiekamers, is niet afdoende voor de patiënten. Patiënten in gefixeerde toestand 
kunnen onder geen enkele voorwaarde aan deze knoppen. 

 

Tekortkomingen 

 

 Er dient een draagvlak gezocht te worden om het medisch beleid te kunnen realiseren. 

 
 Van een medische audit wordt meer verwacht dan wat er op heden gerealiseerd is (het 

aspect doorlichting komt onvoldoende uit de verf). 

 
 Het medisch jaarverslag (het onderdeel in het globaal jaarverslag dat onder deze 

noemer valt) is toch iets te summier. 
 

 Patiënten in de time-outkamer met gesloten deur, worden opgenomen in het 
afzonderingsregister. Volgens de procedure omtrent time-out gaat het over 
kortdurende momenten (tot maximaal 1 uur). Bij controle van het afzonderingsregister 
blijkt dat het merendeel van de time-outs langere tijd duurden, sommige gingen zelfs 
over de 24 uren ! 

 
 De time-outkamer beschikt niet over een oproepsysteem. 
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 Patiënten die een ECT-behandeling ondergaan hebben kunnen niet onder controle 
blijven in de ruimte of de nabijheid waar de ECT’s worden uitgevoerd. De patiënt wordt 
na korte tijd met behulp van een rolstoel naar één of andere verblijfsafdeling 
overgebracht. 

 

Het transporteren in een rolstoel van een patiënt die net onder narcose gebracht werd 
is zeker niet comfortabel. 
Het opnemen van deze patiënten op verschillende verblijfsafdelingen (afhankelijk waar 
men een vrij bed heeft) komt de expertise van de toezichthoudende verpleegkundigen 
zeker niet ten goede. 

 

 Uit het jaaractieplan 2010 ‘verbeteracties op basis van functioneringsgesprekken’ van 
afdeling A1 blijkt dat de bezetting op de afzonderingskamers overweldigend is. Vooral 
in de (onpare) weekends worden alle afzonderingskamers ingenomen, zodat deze 
patiënten soms onnodig lang van hun vrijheid worden beroofd (altijd met fixatie). 
In totaal waren er 23 afzonderingen. Hiervan waren er 15 patiënten langer dan 24u 
opgenomen in de isolatiekamer en van deze 15 patiënten werden er 8 ook nog eens 
gefixeerd. 

 
 In het kader van suïcidepreventie is het gebruik van doucheslangen en een trekkoord 

(voor het oproepsysteem) in de badkamers en de deurkrukken te herevalueren. 

 
 Soms worden patiënten in de isolatiekamer gefixeerd met enkel een lendenband. In 

het kader van de patiëntveiligheid dient deze 1puntsfixatie vermeden te worden. 

 
 Aandachtspunten qua bejegening worden niet specifiek opgenomen, er staat enkel dat 

het comfort maximaal moet nagestreefd worden. 
 

 Binnen het vormingsbeleid is er te weinig aandacht voor het onderwerp 
suïcidepreventie. De laatste vorming die hier omtrent gegeven is dateert van 2004- 
2006. 

 
 Uit het stroomdiagram suïcidepreventie is niet duidelijk wie welke stap moet 

ondernemen van dit stappenplan. 
 

 Er bestaat een uitgeschreven protocol over het gebruik van bewakingscamera’s. Hierin 
staat de werking van de camera’s die op het domein hangen. Omtrent de camera’s die 
gebruikt worden in de isolatiekamers is hierin niets opgenomen. Ook het informeren 
van patiënten over het gebruik van camera’s in de isolatiekamers is noodzakelijk. 

 

Aanbevelingen 
 

 Het op kernachtige wijze maar nog meer concreet omschrijven in het medisch beleid 
van de centrale functies en hierbij gehanteerde methodieken, bv.: 

 
o doelgroep volwassenen STC: chronische patiënten die voorbereid worden op 

herintegratie: de functie begeleiding en psycho-educatie is vermoedelijk 
onvoldoende om deze doelstellingen te halen: introductie van 
rehabilitatiestrategieën en het beschrijven ervan lijkt aangewezen. 

o voor gerontopsychiatrie: het vermelden van psycho-educatie en ondersteuning 
van familieleden als effectieve behandelstrategie 

 

 Evalueren of doelgroepen zoals chronische vermoeidheid en chronische pijnklachten in 
klinisch psychiatrisch verband moeten opgenomen worden. 

 

 Advies om te overwegen om het verschil tussen afzondering en time-out niet te laten 
afhangen van het al dan niet gefixeerd zijn maar, zoals als gebruikelijk in het 
psychiatrisch landschap, over het al dan niet sluiten van de deur. 
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 Aanbeveling om het gebruik van comfortrooms in overweging te nemen. 

 

 
5.3 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De verpleegkundig directeur is recentelijk (1/10/2010) in functie gekomen. 
 

 Naast aansturing van het verpleegkundig departement geeft hij ook aansturing aan het 
paramedisch departement, de PVT-afdelingen, is hij kwaliteitscoördinator en neemt 
daarnaast nog een coördinatorfunctie op in het CPK (Centrum voor KinderPsychiatrie) 
te Hasselt. 

 

 Uit het organogram blijkt dat men nog werkt in een klassieke hiërarchische structuur 
waarbij men er wel heel duidelijk voor kiest om hieraan een nieuwe invulling te geven. 
Waar dat men vroeger de aansturing sterk hiërarchisch deed wil men nu gaan werken 
in een vlakkere structuur. Medewerkers gaan aangesproken worden op hun gedeelde 
verantwoordelijkheid. 

 

 Qua middenkader beschikt de directeur over 2 vte medewerkers die in een lijnfunctie 
staan. Tot voor kort was hiernaast nog een derde medewerkster. Zij is sinds 
01/02/2011 gemuteerd naar de afdeling T3/T4 als hoofdverpleegkundige. 

 

 Naast dit middenkader beschikt hij eveneens over een administratieve 
stafmedewerkster (tewerkgesteld vanuit de sociale maribel). Zij geeft vooral support bij 
heb verwerken van metingen (Delta, SWOT, …). 

 
 Met het aanstellen van een nieuwe verpleegkundig-paramedisch directeur heeft men 

ook opnieuw het verpleegkundig beleid scherper gesteld. 
Kenbegrippen worden een open en doeltreffende communicatie, betrokkenheid van 
alle leden, helder omschreven doelen, vertrouwen, groepscohesie, aandacht voor 
relationeel en resultaatsgerichte aangelegenheden, kwaliteitscultuur als mentaliteit, 
zelfkritisch zijn, bereid, bekwaam, betrouwbaar. 

 
Beleidsmatig is het de bedoeling om het zorginhoudelijke (sociaal) en bestuurlijk- 
organisatorisch (financieel-economisch) beleid op elkaar af te stemmen. Beide 
invalshoeken zijn binnen een organisatie belangrijk, zij moeten in evenwicht zijn met 
elkaar. 

 

 Doelstellingen die men binnen het verpleegkundig-paramedisch beleid nastreeft, wil 
men door middel van werkgroepen realiseren en opvolgen: 

 

o Werkgroep Uurroosterbeleid 
o Werkgroep PVT Tongeren 
o Werkgroep IDD 
o Werkgroep Visitatie 

o Werkgroep Communicatie 

 Bij het ontwikkelen van een beleidsvisie wil men gebruik maken van theoretische 
kaders. Hiervoor wil men, op organisatorisch vlak, gebruik maken van het 7-S model 
van Mc. Kinsey. 
De zeven 'S'-factoren zijn verdeeld in drie 'harde' (strategie, structuur en systemen) en 
vier 'zachte' (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en 
staf). 
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 Binnen het ziekenhuis werkt men met referentieverpleegkundigen voor verschillende 
domeinen: 

 

o Somatisch zorg 
o Elektronisch patiëntendossier 
o Agressiebeheersing 

o Stagementoren 

In de nabije toekomst wenst men te werken met verpleegkundige specialisten. Deze 
verpleegkundigen kunnen specialist zijn in een bepaald domein (bv. decubitus, 
palliatieve, …) en zullen werkzaam zijn over de afdelingen heen. Dit terwijl 
referentieverpleegkundigen werkzaam blijven binnen hun eigen afdeling. 

 

 Inzake budgetten is er ook een ommekeer aan de gang. In het verleden had men 
hierover weinig zicht, maar nu wil men hier open en transparant mee omgaan. Men zal 
bv. de nodige investeringen laten oplijsten op het niveau van de afdeling of eenheid en 
zo komen naar een investeringbudget. Daarnaast wil ook het personeelsbudget 
openlijk bespreekbaar maken. 

 

 Uit de verslagen van verschillende vergaderingen, sinds oktober 2010, is duidelijk te 
merken dat men de medewerkers meer en meer wil betrekken bij het beleid. Zij worden 
mede-eigenaar en krijgen hiervoor ook een verantwoordelijkheid. Niet alles moet per 
definitie nog voorgelegd worden aan de directeur ter goedkeuring. 

 

Non-conformiteiten 

 

 Er is een tekort aan middenkaderleden. Voor een organisatie van deze grootte dient 
men te beschikken over 2,26 Vte middenkaderleden. De stafmedewerkster kan niet in 
aanmerking genomen worden gezien zij tewerkgesteld is vanuit de sociale maribel. 

 
 De functie begeleider (her)intreders is niet ingevuld. Ook deze functie dient voor 1 Vte 

ingevuld te worden en dient dan ook opgenomen te worden in het organogram. 
 

Tekortkomingen 

 

 Het takenpakket van de directeur verpleging is wellicht te uitgebreid: verpleegkundig 
departement, paramedisch departement, kwaliteitscoördinator (eigenaar van een 
massa aan protocollen), PZ en PVT, coördinator CKP, … 

 

 Het verpleegkundig beleid beschikt niet over een eigen jaarverslag. Nochtans kan het 
zinvol zijn om op basis van dit jaarverslag een evaluatie op te maken van het voorbije 
jaar en hierbij rekening te houden bij de beleidsplannen voor een volgend jaar. 

 
 De directeur verpleging heeft geen zicht op het vormingsbudget dat beschikbaar is 

voor zijn departement. 

 
 

5.4 Therapeutisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het auditgesprek is gevoerd met de verpleegkundig/paramedisch directeur, het hoofd 
van de vakgroep psychologie en het hoofd van de vakgroep revalidatie (ergotherapie 
en psychomotore therapeuten). 
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 De paramedisch directeur heeft binnen het ziekenhuis nog verschillende andere taken 
(o.a. verpleegkundig directeur, kwaliteitscoördinator, …). Het is niet duidelijk hoeveel 
tijd gaat naar elk van deze taken. 

 

 De verpleegkundig/paramedisch directeur is psychiatrisch verpleegkundige (A2 – A1) 
van opleiding. Daarnaast heeft hij een diploma ‘Gerontologie’ aan de Vrije Universiteit 
van Brussel behaald. Deze laatste betreft voornamelijk een management-opleiding 
gericht naar de ouderensector alsook naar het ziekenhuisbeleid en bedrijfsbeheer. 

 
 

 De verpleegkundig/paramedisch directeur is sinds 1/10/2010 in dienst van het 
ziekenhuis. 

 

 Men geeft aan te willen groeien naar een clustering van doelgroepen met een eigen 
beleidsstructuur. In deze beleidsstructuur wordt de vertegenwoordiging van de 
medische, verpleegkundige, paramedische, psychologische en sociale discipline 
vooropgesteld. 

 

 Momenteel zijn er 3 aansturingskanalen voor wat betreft het therapeutisch beleid: 
 

o Vanuit het ziekenhuisbeleidsplan wordt verwacht dat iedere afdeling een 
jaaractieplan opstelt. Dit wordt door de paramedisch directeur gesuperviseerd. 
De afdelingsbeleidsplannen geven naast beschrijvende informatie en eigen 
doelstellingen weinig kritische reflectie over het therapeutisch handelen. 

o Vanuit de vakgroepen kunnen inhoudelijke thema’s aangekaart worden in een 
overleg tussen het hoofd van de vakgroep en de paramedisch directeur. Op 
vraag van afdelingen worden vanuit de vakgroepen vormingen voor de 
therapeuten voorzien. Vanuit de vakgroep van de psychologen heeft men 
beslist om enkele psychologen zich verder te laten bekwamen in 
psychodiagnostisch onderzoek/testing die ziekenhuisbreed kunnen ingezet 
worden. 

o Vanuit de medische staf. 

Het is niet duidelijk wat de hiërarchische lijnen zijn tussen de verschillende kanalen. 

 
 Er is een regelmatig overleg tussen de hoofden van de vakgroepen enerzijds en de 

verpleegkundig/paramedisch directeur anderzijds. 
 

 Er zijn geen muziektherapeuten aanwezig binnen het ziekenhuis. 
 

 Als hoofd van een vakgroep staat men in voor het personeelsbeleid (met inbegrip van 
de functioneringsgesprekken) van de medewerkers binnen de vakgroep. 

 

 Het hoofd van de vakgroep revalidatie geeft aan dat er voor de bestaande doelgroep 
binnen het ziekenhuis een goede balans is tussen therapeuten die rehabiliterend 
werken en therapeuten die eerder therapeutisch werken. 

 

Aanbevelingen 
 

 Het is nuttig om de aansturing binnen het therapeutisch beleid duidelijker te 
structureren. De hiërarchische lijnen tussen de verschillende aansturingskanalen zijn 
niet duidelijk. 

 

 Gezien de veelheid van taken voor de verpleegkundig/paramedisch directeur is het 
nuttig om na te gaan of het paramedisch/therapeutisch luik binnen het ziekenhuis 
voldoende aandacht krijgt en of het niet zinvol zou zijn om deze functies te splitsen. 
Het is een tendens in de sector om de functies van verpleegkundig directeur en 
paramedisch directeur aan verschillende personen toe te wijzen (zeker voor 
ziekenhuizen van deze grootte), dit om de eigenheid van de verschillende disciplines, 
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werkzaam in het ziekenhuis, op een gelijkwaardige manier op directieniveau te 
vertegenwoordigen. 

 

 Om de afdelingsbeleidsplannen meer inhoudelijke waarde te geven, is het nuttig 
afdelingen kritisch te laten reflecteren over het eigen therapeutisch handelen. 

 

 
5.5 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het kwaliteitsbeleid wordt voorgesteld door de (nieuwe) verpleegkundig en 
paramedisch directeur en twee verpleegkundigen uit het middenkader die de 
ontwikkeling van het kwaliteitsdenken in het ziekenhuis mee begeleid hebben. 

 

 Het kwaliteitshandboek is geactualiseerd in februari 2011 en bevat een algemene 
evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid in de voorafgaande periodes. Een 
uitgangspunt van MC Sint-Jozef is dat men maximaal gebruik wenst te maken van de 
beschikbare expertise en know how bij de geneesheren en medewerkers door hen te 
laten participeren aan werkgroepen, onder meer voor het uitwerken van protocollen en 
instructies die dan via het intranet verspreid worden. Er wordt van de medewerkers ook 
verwacht dat er verbeteringen geformuleerd worden wanneer de resultaten van de 
uitgevoerde metingen niet voldoen aan de vooropgestelde criteria. 

 

 In toepassing van het eerste kwaliteitsdecreet werden naast de verplichte thema’s ook 
decubitusbeleid en interdisciplinaire infoverstrekking bij opname als vrij thema 
uitgewerkt. Voor dit laatste werd dus bij de patiënten bevraagd of zij degelijke 
informatie ontvangen hadden van de verschillende leden van het behandel- en 
begeleidingsteam. Over het algemeen werden de vooropgestelde streefdoelen na 
verloop van tijd behaald, maar bleek ook dat er continue aandacht voor het borgen van 
de resultaten noodzakelijk was. 

 

 Naast de missie en de visie die in een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd 
wordt, zijn voor de periode 2006 – 2010 een aantal doelstellingen geformuleerd in de 
verschillende EFQM domeinen. Dit is gebeurd op basis van een zelfevaluatie waarover 
in het KWHB geen verdere informatie verstrekt wordt. In oktober 2010 is door het 
directiecomité, samen met alle geneesheren, hoofdverpleegkundigen en psychologen 
een SWOT analyse gemaakt met externe begeleiding. De bevindingen hiervan worden 
in het KWHB ook niet vermeld. Wel is voor de periode 2011 – 2015 per EFQM domein 
opnieuw een groot aantal doelstellingen vooropgesteld. 

 

 Onder het hoofdstuk Kwaliteitsmanagementsysteem wordt in het KWHB enkel 
informatie versterkt over de procedure met betrekking tot het opstellen en verspreiden 
van procedures. Er is een lijst toegevoegd met de protocollen die op het intranet 
beschikbaar zijn en waarvan de grootste groep voorlopig ingedeeld werd volgens de 
lijst van de technisch verpleegkundige prestaties. In 2011 zou een nieuw alfabetisch 
vademecum ingevoerd worden om protocollen snel en gericht te kunnen opzoeken. Uit 
de bevraging over de bevoegdheden is op te maken dat er een stuurgroep is die 
bestaat uit de directie en de Raad van Bestuur, en dat er werkgroepen en commissies 
gevormd worden in functie van de doelstellingen. Over het gehanteerde systeem wordt 
beknopt verwezen naar het begrippenkader van criteria, normen en indicatoren. 

 

 Het jaaractieplan 2011 is afgeleid van het masterplan 2011-2015 en geeft op 
ziekenhuisniveau de specifieke actiepunten weer voor 2011, geordend volgens EFQM. 
De lijst met thema’s is veelomvattend en geeft in ruime mate invulling aan het 
kwaliteitsbeleid in ruime zin, dat wil zeggen het management van de organisatie (dat er 
ook zou zijn indien er helemaal geen kwaliteitsdecreet was). 
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 In het deel over de evaluatie van de klinische performantie wordt eerst een overzicht 
gegeven van de thema’s die in de periode 2006-2010 werden opgevolgd via 
indicatoren: 

 

o De opnameaanvragen, de wachttijd en dringende versus niet dringende 
aanmeldingen 

o Het aantal zorgverstrekkende eenheden met een therapeutische visie 
o Het aantal en de inhoud van de informatiedragers per zorgeenheid 
o Het aantal en de inhoud van de interdisciplinaire evolutiebesprekingen per 

zorgeenheid 
o Fouten in de medicatiedistributie 
o De verpleeganamnese volgens Gordon 
o Het aanduiden van een verantwoordelijke per zorgeenheid voor de medicatie 
o Het percentage ontslagbrieven die gemaakt en verstuurd zijn binnen de week 

na ontslag 
o Het percentage risicopatiënten voor het ontwikkelen van decubitus 
o De valincidenten 
o De agressie-incidenten 
o De afzonderingen 

o De risicopatiënten voor het ontwikkelen van ondervoeding 

Voor elk van deze thema’s worden een aantal aspecten over de wijze van 
operationalisering opgenoemd, maar het ontbreekt aan elke vorm van conclusie of 
synthese. Er wordt wel aangegeven dat “er in de afgelopen jaren veel meer uit de 
indicatoren had kunnen gehaald worden. Daarom is de oprichting van een 
kenniscentrum om meetresultaten beleidsmatig beter aan te wenden een speerpunt 
voor de komende jaren”. 

 

 Voor de periode 2011-2015 werden ook een lange reeks indicatoren vooropgesteld, 
ingedeeld per doelgroep en geselecteerd op basis van het masterplan 2011 - 2015 en 
van een peiling in 2010 naar wat door de multidisciplinaire teams als relevant werd 
aangegeven. Het zijn indicatoren rond volgende thema’s: 

 

o Opname en informatieverstrekking 
o Verblijfsduur 
o Partiële ziekenhuisprogramma’s en effectieve dagnabehandeling 
o Transfers 
o Intermediair ontslag naar het algemeen ziekenhuis 
o Ontslag en nazorg 
o Heropname 
o Valincidenten 
o Agressie 
o Fixatie 
o Afzondering 
o Therapie en zorgtraject 
o Geneesmiddelendistributie 
o Voeding en ondervoeding 
o Decubitus 

o Incontinentie 

Uiteraard zijn voor deze nieuwe indicatoren begin 2011 nog geen resultaten en 
conclusies beschikbaar. Omdat uit de ervaring in de voorafgaande periode gebleken 
was dat de resultaten niet optimaal konden gebruikt worden, bestaat nu de intentie om 
in de toekomst via de oprichting van een kenniscentrum aan dit probleem te verhelpen. 

 

 In het deel over de operationele performantie worden drie thema’s vermeld: de kwaliteit 
in de schoonmaak, het kwaliteitssysteem van de voedingsdienst en de 
jaaractieplannen van het medisch, verpleegkundig en paramedisch departement. Dit 
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laatste is een thema dat liep sinds 2007, maar dat vanaf 2011 vernieuwd wordt omdat 
de jaaractieplannen nu moeten opgemaakt worden aan de hand van het vernieuwde 
masterplan en organogram. 

 

 Uit een toetsing aan de lijst met thema’s en performantie-indicatoren die op het 
Vlaamse niveau is opgesteld door een werkgroep van experten blijkt dat een 
minderheid van de thema’s die hier werden voorgesteld ook effectief worden 
opgevolgd. 

 

 Uit het globale beeld van het voorgestelde kwaliteitsbeleid van MC Sint –Jozef blijkt dat 
de wisseling in de invulling van de betrokken directiefunctie onvermijdelijk een rol heeft 
gespeeld in de samenhang van het geheel. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat het 
kwaliteitsbeleid niet op alle afdelingen met grote belangstelling werd opgevolgd. 

 
 Het feit dat er weinig resultaten van het kwaliteitsbeleid terug te vinden zijn in de 

beschikbare documentatie, betekent niet dat er geen verwezenlijkingen zijn. Er is een 
lijst met protocollen die evenwel vooral het somatisch, medisch en verpleegkundig 
handelen in kaart brengen, en de andere aspecten van psychiatrische zorgverlening 
niet omvatten. Ook in de lijst met de nieuwe doelstellingen valt op dat er enerzijds wel 
sprake is van het ontwikkelen van klinische paden, maar dat er nergens sprake is van 
het toetsen van de afdelingswerking aan beschikbare richtlijnen voor de grote 
psychiatrische diagnosegroepen. Op het intranet van het ziekenhuis is wel veel extra 
materiaal over opvolging van thema’s terug te vinden, maar dit is omwille van de 
uitgebreidheid niet opgenomen in het KWHB. 

 

Tekortkomingen 
 

 In het uitvoeringsbesluit bij het kwaliteitsdecreet van 2003 staat dat het KWHB een 
samenhangend en leesbaar geheel moet vormen. Bij de evaluatie van deze bepaling 
moet rekening gehouden worden met het feit dat een KWHB vandaag een verzameling 
is van documenten die op het intranet ter beschikking gesteld worden van de 
medewerkers. Toch voldoen de beschikbare documenten niet aan de vereisten. Er is te 
weinig inhoudelijke samenhang . Het KWHB bevat vooral uitvoerige lijsten van 
doelstellingen, indicatoren en protocollen. Er zijn te weinig thema’s waarvan over de 
inhoudelijke uitwerking op langere termijn op een bevattelijke manier en met oog voor 
synthese gerapporteerd wordt. 

 

 Uit de lange lijst van doelstellingen voor 2011 en voor de periode 2011-2015 is geen 
selectie gemaakt van een beperkter aantal thema’s die op het terrein van de klinische 
performantie binnen een langer tijdsperspectief ook grondiger worden uitgewerkt. Op 
de terugkomdag geeft het ziekenhuis aan de in het voorjaar van 2011 de modaliteiten 
voor selectie en uitwerking zullen bepaald worden. 

 
 Er is in het KWHB geen informatie over de zelfevaluatie en de SWOT-analyse die aan 

de basis lagen van het formuleren van de doelstellingen. 
Op de terugkomdag worden voor de verschillende doelgroepen wel een aantal SWOT 
resultaten ter beschikking gesteld. 

 
Aanbeveling 

 

 Het is aan te bevelen om ook in het kwaliteitsbeleid initiatieven te nemen met focus op 
het niveau van de eigenlijke kwaliteit van psychiatrische zorg, zoals het toetsen van de 
afdelingspraktijk aan de richtlijnen van een kenniscentrum voor de geestelijke 
gezondheidszorg zoals het Trimbos-instituut. 
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6 Module Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Tot op heden is er geen uitgeschreven personeelsbeleid. Met de invoering van een 
nieuw organogram wenst men een duidelijker uitgewerkt HRM-beleid te ontwikkelen. 
Hier wil men dan streven naar een modern personeelsbeleid: 

 

o Mogelijkheid tot deeltijds werken 
o ‘Verwennen’ van medewerkers 

o Soepelheid vanuit de organisatie 

 Binnen het personeelsbeleid is één van de belangrijke aandachtspunten het uurrooster 
van de medewerkers. Hiervoor is er een werkgroep uurroosterbeleid opgestart. De 
doelstellingen van deze werkgroep zijn: 

 
o Opmaak van de uurroosters 3 maanden op voorhand aan de hand van een 

uitgewerkt softwaresysteem 

o Tijdsbesparing voor de leidinggevende: bij het opmaken en het opvolgen van 
de planning, het berekenen van relevante indicatoren 

o Roosterplanning en tijdsbeheer geïntegreerd met personeelsinformatiesysteem 

/ verloningssysteem 
o Planning waarin de inzet aan medewerkers perfect aansluit met de 

nominatieve en kwalitatieve bezettingseisen en vigerende arbeidswetgeving 
o Toename van de sociale tevredenheid: betrokkenheid van de medewerkers in 

het planningsproces, transparantie aangaande de correcte toepassing van alle 
regelgeving, objectiviteit in de planningsprocessen 

o Bevordering van het algemeen welbevinden van de medewerkers: 
minimalisatie van de verstoring van het biologisch ritme, cumulatie van de 
vermoeidheid voorkomen, garantie van voldoende rusttijden tussen 
opeenvolgende diensten 

o Evaluatie van het bestaande systeem. 

 Aangezien er op heel wat diensten een aantal mensen bijna uitsluitend nachtdienst 
doen en men dit wil bestendigen is men een aantal personeelsleden hun contract aan 
het veranderen in een contract vaste nachtdienst. 
Doelstelling hierbij is: 

 
o Zorgverlening en betrokkenheid: 

 Verhogen van kwaliteit van zorg: iedere zorgeenheid vereist specifieke 
kennis en vaardigheden 

 Verhogen van persoonlijke betrokkenheid van de verpleegkundige bij 
de zorgeenheid (bij een team horen) 

 Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de verpleegkundige en de 
patiënt (elkaar kennen) 

o Organisatie: 
 Belasting voor de dagverpleegkundigen verminderen 
 Continuïteit en kwaliteit overdag waarborgen / verhogen 
 Continuïteit en kwaliteit ’s nachts waarborgen / verhogen 

 
Deze personeelsleden zouden tijdens de dag moeten komen voor opleiding rond 
brandpreventie en een communicatiemoment. 
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 Op jaarlijkse basis dienen leidinggevenden functioneringsgesprekken te voeren met 
hun medewerkers. Enkel bij evaluatiegesprekken wordt de informatie doorgegeven 
naar het directieniveau. 

 

 De mobiele equipe (bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden) is 
samengesteld uit een aantal medewerkers die toegewezen zijn aan een specifieke 
afdeling (toegevoegd bovenop het normpersoneel) en een aantal medewerkers die 
echt ‘mobiel’ zijn. 

 

Er is toegewezen op het niveau van de kenletter: 
 

o A = 4 verpleegkundigen of 3,5 Vte 
o K = 1 verpleegkundige of 0,8 Vte 
o T = 6 verpleegkundigen of 6 Vte 

1 zorgkundige of 1 Vte 
 

In het mobiele team zijn er 2 verpleegkundigen (2 Vte) en 15 zorgkundigen (14,5 Vte). 
Tegen de zomer van 2011 wil men streven naar één grote mobiele equipe die dan 
specifiek kan toegewezen worden binnen de verschillende doelgroepen rekening 
houdende met: 

 

o Wettelijke bepalingen in het kader van gezond uurroosteren 
o Objectieve criteria voor toewijzing: 

 Patiëntenclassificatie 
 MPG-resultaten 
 Overleg met hoofdverpleegkundigen 

 

 Het ziekenhuis heeft geen traditie om te werken met vrijwilligers. In de toekomst wenst 
men dit wel te gaan doen met in eerste instantie gepensioneerde medewerkers. 

 

 Sinds begin 2010 beschikt elke medewerker van het verpleegkundig-paramedisch 
departement over een functieprofiel. Dit profiel zal als leidraad gehanteerd worden bij 
het jaarlijkse functioneringsgesprek. 

 

Het functieprofiel voor de directeur van het verpleegkundig departement en voor de 
middenkaderleden is hetzelfde profiel. 

 
 Binnen het verpleegkundig – paramedisch departement zijn er verschillende 

overlegmomenten: 
 

o Verpleegkundige Staf 
 Verpleegkundig directeur / middenkader / stafmedewerker algemeen 

directeur / begeleider (her)intreders 

 Om de 3 weken 
 Geen verslaggeving 

o Kaderoverleg 
 Verpleegkundig directeur / middenkader 
 Administratief stafmedewerker 
 3 à 4 keer per week afhankelijk van de noodzaak 
 Geen verslaggeving 

o Diensthoofdenoverleg 
 Verpleegkundig directeur / middenkader / stafmedewerker algemeen 

directeur / administratief stafmedewerker / hoofdverpleegkundigen / 
diensthoofden / pastoraal werker 

 10x per jaar 

o Hoofdenoverleg 
 Verpleegkundig directeur / hoofdverpleegkundige of diensthoofd 
 Maandelijks 
 Vrijblijvend individueel overleg 
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o Medisch / verpleegkundig – paramedisch 
 Verpleegkundig directeur / adjunct-hoofdgeneesheer 
 Maandelijks 

o Doelgroepoverleg 

 Verpleegkundig directeur / hoofdgeneesheer / verantwoordelijk 
geneesheer doelgroep / hoofdverpleegkundigen en paramedici van de 
doelgroep 

 Deze vergadering is pas sinds 2010 opgestart en heeft de bedoeling 
om maandelijks samen te komen 

o Overleg op zorgeenheden en diensten 
 Vrij te bepalen op de zorgeenheden of diensten zelf. 

 

 Uit cijfermateriaal blijkt duidelijk dat men beschikt over een relatief oudere 
personeelsgroep. Meer dan 55% van de medewerkers op één bepaalde afdeling zijn 
ouder dan 55 jaar. 

 

 Voor de aanwerving van nieuwe medewerkers wil men vooral inzetten op studenten. 
Alle laatstejaars worden gecontacteerd door de middenkaderleden en uitgenodigd tot 
een persoonlijk gesprek. Als positieve aantrekkingspunten, vanuit studenten, noemt 
men de positieve mentaliteit en het aangename klimaat. 

 

Voor het retentiebeleid wil men inzetten op een aantal belangrijke veranderingen 
binnen het beleid: 

 

o Toegankelijkheid verhogen (open deur directieleden) 
o Zich tussen de medewerkers bewegen (leidinggevenden) 
o Medewerkers betrekken in de werking 

o Vlakkere organisatie i.p.v. de ivoren toren. 
 

 Inzake functiedifferentiatie binnen de zorgberoepen wil men zich richten naar de tekst 
van Zorgnet Vlaanderen :”Functiedifferentiatie en functieclassificatie in de 
verpleegkundige beroepsbeoefening”. 

 
 Sinds 2007 heeft men voor iedere medewerker een vormingsfiche met een overzicht 

van het soort gevolgde vorming en de tijdsinvestering. 
 

 Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers werkt men met het principe van een 
peter/meterschap. De directeur verpleging komt de eerste dag even kennismaken en 
ziet de nieuwe medewerker na 3 maanden. 

 

Sterk punt 
 

 Het ziekenhuis voorziet een tussenkomst (€ 20 + 4 uren werktijd) per medewerker 
voor een jaarlijkse teambuildingsactiviteit per zorgeenheid. 

 

Tekortkomingen 
 

 Niet alle functieprofielen zijn 100% op elkaar afgestemd. 
 

o Bestaat er een afzonderlijk profiel voor onderwijzers en voor opvoeders. 
Daarnaast bestaat er een profiel voor onderwijzers/opvoeders. 

o Er is een profiel psycholoog en een profiel opvoeder/psycholoog. 
 

 Nieuwe medewerkers kunnen niet beschikken over een checklist of een stappenplan 
om hun inwerking te vergemakkelijken. Zulk stappenplan, uitgebreid met een map met 
alle informatie als naslagwerk, is een duidelijke meerwaarde. 

 
 Taken en verantwoordelijkheden zijn niet opgenomen in het functieprofiel en sluit uit 

dat de medewerker hierop wordt aangesproken en/of getoetst tijdens het jaarlijks 
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functioneringsgesprek. Tevens zijn de diplomavereisten niet opgenomen in dit 
document. 

 

 Men beschikt niet over een uitgeschreven VTO-beleid. Hiervoor is recentelijk wel een 
werkgroep opgericht om aan dit hiaat tegemoet te komen. Men heeft wel al 3 
invalshoeken van waaruit men de vormingsaanvragen wil bekijken: 

 

o Belangrijkheid voor de organisatie ? 
o Economisch budget ? 

o KM-vergoeding. 

Aanbevelingen 
 

 Advies om personeelsleden in vaste nachtdienst niet enkel te laten komen voor 
opleiding en vorming. Het is eveneens belangrijk om deze personen effectief een 
aantal momenten te laten werken tijdens de dagdienst. Op deze manier kunnen ze 
voeling blijven houden met de dagdagelijkse werking en afspraken die er gelden op de 
afdeling. 

 

 Aanbeveling om indien men met vrijwilligers gaat werken dit te onderwerpen aan zeer 
duidelijk afspraken en regels. Het werken met gepensioneerde medewerkers houdt 
een potentieel gevaar in aangezien deze personen een bepaalde relatie gehad hebben 
met medewerkers en patiënten maar ook dat zij in hun werkrelatie andere 
bevoegdheden hadden. 

 

 Het is aan te bevelen om van formele vergadermomenten ook formele verslaggeving 
vast te leggen. Nadien kan men dan steeds teruggrijpen naar deze verslaggeving om 
bepaalde standpunten te bekrachtigen. 

 

 Advies om op het niveau van de zorgeenheden en diensten toch een minimale norm te 
vragen omtrent de overlegmomenten. Ook hier is verslaggeving een belangrijk item. 

 

 
6.2 Personeelsomkadering 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De opgenomen personeelsbestaffing is deze van oktober 2010. 
 

o Afdeling A1 (10A + 2 isolatiekamers (IK)) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 3,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 2,50 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 

 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 3,00 Vte 

Anderen: 

 Mobiele Equipe 
Gedipl. Verpl. Optie GGZ 1,00 Vte 

 
o Afdeling A2 (20A + 2 IK) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 3,10 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 0,80 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 5,00 Vte 
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Anderen: 

 Mobiele Equipe 
Gedipl. Verpl. Optie GGZ 1,00 Vte 

 

o Afdeling A3 (20A + 10 an + 1 IK) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 1 Vte) 5,40 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 0,80 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 4,00 Vte 

 

o Afdeling A4 (20A + 5 an + 5 ad + 1 IK) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 1 Vte) 5,80 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 
 Opvoedster A1 1,00 Vte 
 Zorgkundige 1,00 Vte 

 

Anderen: 

 IBF 
Zorgkundige art. 54Bis 1,00 Vte 

 

o Afdeling A5 (20A + 10 ad) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 1 Vte) 4,40 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 1,80 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 
 Ergotherapeute A1 1,00 Vte 

 
o Afdeling A7 (18A) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 3,50 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 1,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 2,00 Vte 

 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 2,00 Vte 
 

o Afdeling STC (17T + 5 tn) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 3,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 2,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 1,00 Vte 
 Verpleegassistente 0,37 Vte 

 Psychiatrisch Verpleegassistente 0,80 Vte 

Anderen: 

 IBF 
Gezins- en sanitair helpster 1,00 Vte 

 
o Afdeling Tg0 (14T + 1 tn) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 2,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 4,55 Vte 

 

Anderen: 

 Mobiele Equipe 
Gebrev. Ziekenhuis Verpl. 1,00 Vte 
Opvoedster A1 0,80 Vte 
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Gedipl. Verpl. Optie GGZ 1,00 Vte 
 IBF 

Zorgkundige Art. 54Bis 1,25 Vte 
Gegr. Verpl. Optie Psychiatrie 0,50 Vte 
Verpleegassistent 0,80 Vte 

 
o Afdeling Tg1 (24T) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 1,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 2,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 3,00 Vte 
 Zorgkundige Art. 54Bis 0,50 Vte 
 Zorgkundige 5,00 Vte 




Anderen: 

 Mobiele Equipe 
Gegr. Psych. Verpl. 1,00 Vte 
Gebrev. Psych. Verpl. 1,00 Vte 

 Sociale Maribel 
Zorgkundige 0,80 Vte 

 IBF 
Zorgkundige 2,50 Vte 
Zorgkundige Art. 54Bis 0,50 Vte 
Gedipl. Verpl. 1,00 Vte 

 
o Afdeling T0 (15 td) 

 In de aangeleverde documenten was geen personeelsformatie 
opgegeven voor deze afdeling. 

 

o Afdeling T1 (22T + 1 IK + 1 Time-Out (TO)) 

 Gegrad. psych. verpl. 2,00 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. (incl. HV 0,5 Vte) 1,30 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 4,00 Vte 

Anderen: 

 Sociale Maribel 
Zorgkundige 1,00 Vte 

 IBF 
Zorgkundige 0,50 Vte 

 
o Afdeling T2 (22T + 1 IK + 1 TO) 

 Gegrad. psych. verpl. 2,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 2,50 Vte 
 Gebrev. Ziekenhuisverpl. 0,50 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 

 
o Afdeling T3 (22T + 1 tn +  1 IK) + Afdeling T4 (3T + 20 Sp + 1 IK) 

 Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 1 Vte) 2,55 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. 4,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie psych. 2,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 2,00 Vte 
 Gedipl. Verpl. Optie Geriatrie 0,75 Vte 
 Gebrev. Verpl. Ziekenhuis 0,80 Vte 
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 Opvoedster A1 0,75 Vte 
 Zorgkundige 1,00 Vte 
 Psychiatrisch Verpleegasssistente 2,00 Vte 

 Zorgkundige Art. 54Bis 0,50 Vte 

Anderen: 

 Mobiele Equipe 
Gebrev. Psych. Verpl. 2,00 Vte 

Zorgkundige 1,00 Vte 
 Sociale Maribel 

Zorgkundige 1,60 Vte 
Log. medew. 1,75 Vte 

 IBF 
Zorgkundige 0,80 Vte 
Zorgkundige Art. 54Bis 0,50 Vte 

 
 

o Afdeling K1 (15K + 5 kn + kd + 2 IK + 1 TO) 

 Gegrad./bachelor vp, optie psychiatrie/GGZ 4,40 Vte 
 Gebrev./gedipl. Vp. optie psychiatrie/GGZ 3,60 Vte 
 Sociaal verpl. (A1) 1,00 Vte 
 Gebrev./ gedipl. Vp. 1,00 Vte 
 Psycholoog 8,00 Vte. 
 Ergotherapeut 2,00 Vte 

 Bachelor Orthopedagogie 3,00 Vte 
 Opvoeder A 6,20 Vte 
 Opvoeder A2 0,80 Vte 
 Maatschappelijk werker 1,00 Vte 
 Lic. lichaamsbeweging 1,00 Vte 
 Onderwijzeres 0,80 Vte 

 
o Afdeling CKP (10K 

 
 Gegrad. psych. verpl. 1,00 Vte 
 Gegrad. Sociaal verpl. 1,00 Vte 
 Psycholoog 5,00 Vte 
 Ergotherapeute A1 1,00 Vte 
 Maatschappelijk Assistent 1,00 Vte 
 Onderwijzer 1,00 Vte 



 
 

Non-conformiteiten 

Orthopedagoog 2,00 Vte 

 

 Niet alle zorgeenheden beschikken over een eigen hoofdverpleegkundige. 
 

o Afdeling A1 (10A) en afdeling A2 (20A) : 1 hoofdverpleegkundige 
o Afdeling A7 (18A) en afdeling STC (17T + 5tn) : 1 hoofdverpleegkundige 
o Afdeling T3 (22T + 1tn) en afdeling T4 (3T + 20Sp) : 1 hoofdverpleegkundige 

o Afdeling TG0 (14T + 1tn) en afdeling TG1 (24T) : 1 hoofdverpleegkundige 

 De functie van hoofdverpleegkundige voor de afdeling T0 is niet ingevuld maar wordt 
tijdelijk ingevuld door een middenkaderlid. 

 
 Uit documenten blijkt dat men tijdens de nachtdienst niet steeds een permanentie 

garandeert door verpleegkundigen en niet altijd iemand per dienst. Bv. voor A3, A4 en 
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A5 (totaal 76 patiënten) zijn er 2 nachtdiensten voorzien, soms is dit maar één 
verpleegkundige en een verzorgende; op de K-dienst wordt de nachtpermanentie soms 
waargenomen door opvoeders. 

 

 De mobiele equipe dient minimaal uit 70% verpleegkundige te bestaan. De volledige 
equipe bestaat nu uit 27,8 Vte, dit wil zeggen dat er minimaal 19,46 Vte 
verpleegkundige moet zijn. Momenteel zijn er maar 13,30 Vte verpleegkundigen 
ingeschakeld in de mobiele equipe. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

7.1 Ombudsfunctie 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Binnen het MC Sint-Jozef werkt men reeds meerdere jaren met een externe 
ombudsfunctie. Deze functie wordt ingevuld door een ombudsvrouw van het SPIL 
(Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg). 

 
De ombudsvrouw mevr. XXXX is op volgende manieren te bereiken: 

 

o Gratis nummer: 0800/99.395 
o Telefonisch: XXXX 
o Via email: XXXX 
o Via website: www.ombudsfunctieggz.be 
o Schriftelijk: Ombudsfunctie, VZW SPIL, Provinciehuis Universiteitslaan 1, 3500 

Hasselt 
o Na afspraak op de zitdag op donderdag tussen 9u en 12u. 

 Sinds 01/01/2011 is er ook een interne klachtenprocedure met ombudspersoon 
geïnstalleerd. Het doel wordt als volgt omschreven: 
“de procedure moet ons in staat stellen om de klachten van gebruikers zodanig te 
behandelen dat ze weer vertrouwen krijgen in onze organisatie; anderzijds moet de 
procedure ons in staat stellen zwakke plekken in de organisatie systematisch te 
detecteren en te verbeteren.” 

 
De ombudspersoon binnen deze interne klachtenprocedure is de directeur 
verpleegkundig en paramedisch departement. 

 

 In de nieuwe informatiebrochure (algemeen voor het hele ziekenhuis) zitten 2 losse 
aanvullingen aangaande de patiëntenrechten en de wetgeving rond privacy. Daarnaast 
zou er ook de flyer van de externe ombudspersoon aan toegevoegd worden. 

 
 Het jaarverslag 2010 is nog niet klaar. De onderstaande cijfers zijn dan ook cijfers uit 

2009. 
 

o Aantal aanmeldingen: 220  (voor 2010 zou dit nog iets meer zijn) 
o Aantal aanmelders: 64 
o Direct contact bij aanmelding 76%, telefonisch 15% 

o Afhandeling binnen de week na aanmelding: 77% 

Non-conformiteiten 

 
 Uit cijfers (2010) van de externe ombudspersoon blijkt dat patiënten aangeven dat ze 

niet ongehinderd in contact kunnen komen met de externe ombudspersoon. 
Dit probleem werd in het jaarverslag van 2009 ook reeds gesignaleerd: “patiënten 
vragen naar een meer toegankelijke, discrete en rechtstreekse mogelijkheid om 
contact te nemen met de ombudsvrouw. Ze wensen niet bevraagd te worden waarom 
ze de ombudspersoon willen spreken. Ze willen ook niet gesanctioneerd worden bij het 
contacteren”. 

 

 De functie van interne ombudsfunctie wordt waargenomen door een directielid. De 
functie van ombudspersoon is onverenigbaar met een directiefunctie gezien deze 
personen een duidelijke verantwoordelijkheid hebben en zet het natuurlijk een enorme 
drempel op voor de klager. 

mailto:ingrid.meuwis@ombudsfunctieggz.be
http://www.ombudsfunctieggz.be/
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 In de interne klachtenprocedure stipuleert men een aantal regels om te stellen dat een 
klacht niet ontvankelijk zou zijn. Een aantal zijn hiervan correct, drie niet: 

 

o Mondelinge klachten 
o Anonieme klachten 
o Klachten die ingediend worden meer dan één jaar na het afronden van de 

hulpverlening, ongeacht wanneer de feiten, waarop de klacht betrekking heeft; 
zich hebben voorgedaan. 

 

 Op de aanvulling rond patiëntenrechten (in de algemene onthaalbrochure en op 
internet) stelt men dat men om een klacht neer te leggen men het protocol kan 
opvragen bij de behandelend geneesheer of hoofdverpleegkundige. De klager moet 
nochtans in alle vrijheid contact kunnen nemen met de ombudspersoon zonder dat hij 
hiervoor andere medewerkers moet contacteren. 

 

Tekortkomingen 

 

 De werking van de ombudsdienst dient beter geïntegreerd te worden in de totale 
organisatie. Hierbij kan een betere afstemming van de interne en externe 
ombudsdienst een hulpmiddel zijn. 

 
 De interne en externe klachtenprocedure zijn niet duidelijk van elkaar te 

onderscheiden. 
 

 De interne klachtenprocedure is beschreven in een flowchart. Deze flowchart 
bespreekt maar 1 spoor. Hierin moet de klager eerst via de betrokken partij en dan via 
de directie. De klager moet (indien hij dat zo wenst) onmiddellijk terecht kunnen bij de 
interne of externe ombudspersoon. De klachtenprocedure mag bijgevolg geen getrapt 
systeem zijn. 

 

 Er is nergens voorzien in brievenbussen, klagers dienen hun klacht te bezorgen aan de 
ombudspersoon via het verzorgend personeel. Ook de aanduiding en bewegwijzering 
naar het lokaal, ter beschikking van de ombudspersoon, is niet voorzien. 

 

 Aangezien zowel de externe als de interne ombudspersoon dezelfde doelstelling 
nastreven is het belangrijk dat men weet heeft van elkaars werking. Op dit moment 
heeft de externe ombudspersoon geen enkel zicht op de interne klachtenprocedure. 

 

Aanbevelingen 

 

 De werking van de ombudsdienst dient beter geïntegreerd te worden in de totale 
organisatie. Hierbij kunnen zowel een betere afstemming van de interne en externe 
ombudsdienst als een daadkrachtige ondersteuning van deze functies een hulpmiddel 
zijn. 

 
 Het ter beschikking stellen van een pc en telefoon (met rechtstreekse buitenlijn) zou 

het werk van de externe ombudspersoon vergemakkelijken. 

 

 Recentelijk (17/01/2011) werd er een informatieve sessie gegeven door de externe 
ombudsvrouw aan de hoofdverpleegkundigen. Advies om deze lijn door te trekken en 
de ombudspersoon ook infosessies te laten geven aan al het personeel en zelfs tot op 
het niveau van de patiënt. 

 
 Aanbeveling om ook de klachtenprocedure (zowel intern als extern) te vermelden op 

de website van het ziekenhuis. 
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8 Module Processen 

8.1 Organisatie van zorg 

 
Algemene vaststellingen 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 

 Het ziekenhuis is 24/24 u. toegankelijk en telefonisch bereikbaar via een centraal 
telefoonnummer. Ongeacht de situatie, vrije opname of onder wettelijke voorwaarden, 
kan een aanmelding en/of opname zowel tijdens als buiten de kantooruren, ook niet 
aangekondigd. Alle opnamemogelijkheden zijn uitgewerkt in onderscheiden 
protocollen. 

 

 Op de website van het medisch centrum is ruime informatie ter beschikking voor 
belangstellenden, met een afzonderlijke rubriek voor de verwijzers. Verder zijn er op de 
website meerdere nuttige links (bv. patiënten-, familieorganisatie) terug te vinden. 

 

 In een zorgtraject onderscheidt het ziekenhuis 3 fases: 
1ste fase is de aanmeldingsfase: 
Elke patiënt die zich aanmeldt in het ziekenhuis kan rekenen op de best mogelijke 
ondersteuning: 

 

o hetzij door een opname, 
o of een doorverwijzing naar een meer aangepaste zorgsetting, 

o of een doorverwijzing na een eerste zorgverlening. 

Een medewerker van de sociale dienst is steeds de contactpersoon tussen de 
onderscheiden partners, ook bij wachttijden. 
Patiënten die zich aanmelden tijdens de dag en niet bekend zijn in het ziekenhuis 
worden gezien door de sociale dienst / verpleegkundige, die de toestand van de 
patiënt aftoetst en de informatie doorgeeft aan de psychiater van de meest 
aangewezen (opname) zorgeenheid. 
Bij een nachtaanmelding (crisisopname) neemt de aanwezige verpleegkundige contact 
met de arts van wacht en brieft de toestand van de patiënt. Indien een opname 
noodzakelijk is, gebeurt dit op de opname-eenheid volwassenen, met uitzondering van 
crisisopnames bij kinderen. 

 

 Het ziekenhuis hanteert geen exclusiecriteria. Zonder de toestand van de patiënt uit 
het oog te verliezen, geeft het ziekenhuis wel de voorkeur aan “echte psychiatrie”. Bij 
wachttijden zal de psychiater samen met de patiënt en/of familie zoeken naar een 
gepaste oplossing buiten het ziekenhuis. 

 

 Iedere morgen is er een briefing, afdelingsoverstijgend, over de geplande opnames, 
de nieuwe aanvragen, de doorstroming en de wachtlijst, dit in aanwezigheid van de 
artsen, de hoofdverpleegkundige en maatschappelijk werker van de opname-eenheid 
volwassenen en de K-dienst. 

 

 Een 2de fase in het zorgtraject is de informatiefase gevolgd door de 3de fase: de 
behandelfase. Voor deze beide fases zijn er onderlinge verschillen tussen de 
afdelingen, deels bepaald door de zorgvraag van de patiënt: 

 

o de termijn waar binnen gegevens verzameld wordt 
o de opmaak van het 1ste behandelplan (cfr. Gordon), 
o het tijdstip van het 1ste multidisciplinair overleg 
o frequentie van evaluatie van het behandelplan 
o het aansluiten van de patiënt en/of derden bij de opmaak en/of evaluatie van 

het behandelplan. 
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Eenduidig is dat de patiënt van zodra opgenomen op een afdeling gezien wordt door 
de psychiater of een assistent en zo snel als mogelijk ingeschakeld wordt in het 
afdelingsprogramma. 

 

 Sporadisch komt een vraag over een 2de opinie. In overleg met de patiënt wordt 
getoetst naar de reden van deze vraag. Op de K-dienst wordt hier positief mee 
omgegaan. De vraag wordt beantwoord met de nodige ondersteuning, in het belang 
van het kind. 

 
Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 

 De sociale dienst werkt autonoom en wordt aangestuurd door een coördinator, sociaal 
verpleegkundige van opleiding. De 8 medewerkers (opleiding sociaal verpleegkundige 
of maatschappelijk werker) hebben hun standplaats centraal in het ziekenhuis maar zijn 
ook op geregelde (vaste) momenten aanwezig op de toegewezen afdeling. De 
continuïteit is ziekenhuisbreed verzekerd en met zoveel mogelijk dezelfde vervangende 
persoon voor een afdeling. 
Dagelijks is er een briefing waarop beschikbare tijd wordt doorgegeven. Die tijd wordt 
dan ter beschikking gesteld voor onvoorziene omstandigheden. 
De medewerker van de sociale dienst is een vast teamlid in het multidisciplinair team 
van de zorgeenheden en zal bij elk multidisciplinair overleg aansluiten. 

 

 Bij een eerste contact met de patiënt en/of familie wordt zijn/haar sociale statuut (bv. 
RVA, mutualiteit, …) op punt gesteld en is er aandacht voor de totale leefsituatie van 
de patiënt. De sociale dienst heeft een belangrijke rol in zorgbemiddeling en 
zorgcoördinatie, draagt bij aan ontslagmanagement en is soms betrokken partij bij een 
mogelijke progressieve werkhervatting na ontslag. 
De aanvullende rol van de andere teamleden wordt hier ook niet uit het oog verloren, in 
het bijzonder de individuele begeleider. 

 

 Een standaard therapieschema is de vertrekbasis voor het uitwerken van een 
individueel therapieschema, aangepast aan de wensen, de mogelijkheden en de 
vooropgestelde doelstellingen van de behandeling. Patiënten kunnen dit aanvullen met 
activiteiten voor het weekend waarover een feedbackmoment op maandag. 

 

 Het ziekenhuis streeft er naar om de patiënt zo snel als mogelijk terug te laten 
functioneren in de thuissituatie of nog enkel te ondersteunen via een ambulante zorg. 
Mits akkoord van de patiënt wordt de familie nauw betrokken in het ganse zorgtraject 
als een volwaardige partner. Waar nodig en indien mogelijk wordt de familieband terug 
aangehaald. 

 

 Psycho-educatie is een belangrijk aandachtspunt. Zowel de behandelende arts als elk 
teamlid, neemt vanuit eigen invalshoek hierin verantwoordelijkheid. Eén van de 
doelstellingen voor 2011 is om de patiënt te stimuleren om zelf relevante informatie 
over ziektebeelden, medicatie, zelfhulpgroepen, … op te zoeken (bv. via website). 

 

 Het ziekenhuis heeft, voor de begeleiding van allochtone patiënten, een samenwerking 
voor de tolkendienst met de ziekenhuizen van het ZOL en Ziekeren en kan zich 
beroepen op de tolkendienst van de provincie. 

Ontslag 
 

 Bij een opname wordt van de veronderstelling uit gegaan dat er een ontslagmoment 
komt. Deze beslissing gebeurt in overleg met het multidisciplinaire team en de 
behandelende arts en waar mogelijk met betrokkenheid van de patiënt of belangrijke 
derden. 

 

 In voorbereiding op het ontslag kan de patiënt, volgens een getrapt systeem, op 
regelmatige  basis buiten het ziekenhuis verblijven, bv. voor het deelnemen aan 
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externe activiteiten, op zoek te gaan naar een zinvolle dagbesteding, huisvesting te 
zoeken, enz. De individuele begeleider volgt het verloop ervan op. 

 

 Voor de patiënt het ziekenhuis verlaat wordt een netwerkoverleg gepland in het 
ziekenhuis. Alle betrokken zorgpartners en de patiënt sluiten hierbij aan; de huisarts 
wordt uitgenodigd. Voorafgaand aan dit overleg wordt nagegaan welke ondersteuning 
de patiënt nodig heeft (bv. warme maaltijden, reguliere thuishulp, PZT,..), en wordt de 
patiënt bevraagd over de relevantie van informatie aan het netwerk. Voor patiënten met 
een gedwongen statuut wordt met de bevoegde instanties overleg gepleegd over de 
verdere opvolging na het ontslag. 
Bepaalde afdelingen maken gebruik van een “houvastkaart” (cfr. crisiskaart) i.k.v. 
hervalpreventie. De opmaak ervan gebeurt samen met de patiënt. 

 

 Met uitzondering van dagbehandeling biedt het ziekenhuis zelf geen nazorg aan tenzij 
er zich problemen stellen van wachtlijsten (bv. CGG, PZT,…). Bij gebrek aan 
ondersteuning vanuit bv. de Psychiatrische Zorg Thuis (PZT) kan aan de patiënt 
geadviseerd worden om 2 dagen per week in dagbehandeling te komen. 
Het MC St.-Jozef stelt dat de opnamecapaciteit voor dagbehandeling absoluut niet 
meer toereikend is. 

 

Patiënten die in aanmerking komen voor ontslagmanagement worden ook gedurende 
korte tijd verder opgevolgd. 
Voor een zinvolle dagbesteding, worden patiënten soms georiënteerd naar 
laagdrempelige initiatieven uit de eigen regio. 
Het gebeurt ook dat twee weken na ontslag de sociale dienst van het ziekenhuis 
contact opneemt met ondersteunende instanties (bv. met de PZT) om te bevragen hoe 
het ontslag verloopt. 

 

 Binnen 2 dagen na het ontslag wordt een voorlopige ontslagbrief (meest noodzakelijk 
info + medicatie) overgemaakt aan de verwijzer, in een anonieme omslag indien de 
patiënt dit wenst. Een inhoudelijk uitgebreidere en definitieve ontslagbrief volgt later. 

 

 Het ziekenhuis voelde de nood aan van een KOPP-werking en nam het initiatief om de 
werking terug op te nemen. Een medewerker van de sociale dienst en een 
verpleegkundige zullen de werking ondersteunen. 

 

 In het jaaractieplan van het ziekenhuis voor 2011  wordt o.a. voorzien in: 
 

o Een schriftelijke opnameprocedure met aanduiding van verantwoordelijkheden 
o Protocol met patiëntentoewijzing 
o Protocol patiëntenoverdracht en briefing 

o Elke patiënt/familie krijgt een exemplaar van het zorgplan. 

Deze initiatieven zullen elk op hun beurt bijdragen aan de kwaliteit van de te leveren 
zorg op de zorgeenheden. 

 

Tekortkomingen 
 

 In het protocol “aanmelding K-dienst buiten de kantooruren” wordt aangegeven dat bij 
een aanvraag tot niet aangekondigde crisisopname zorgeenheid A1 (opname eenheid 
volwassenen) dient verwittigd te worden en de patiënt op A1 opgenomen wordt (tenzij 
op specifieke indicatie of vraag). De sociale dienst geeft aan dat dit enkel gebeurt 
wanneer de meerderjarigheid in het vooruitzicht is, wat dan weer zo niet is gesteld in 
het protocol. 

 

 In elk van de protocollen m.b.t. het zorgtraject (aanmelding-, informatie- en 
behandelingsfase) zijn er een aantal belangrijke items die onvoldoende/ niet duidelijk 
gedefinieerd zijn (o.a. met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden). 
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 Het proces van zorgvraag tot zorgeffectuering is niet volledig in kaart gebracht. Een 
aantal elementen ontbreken, o.a.: 

 
o Toegankelijkheid (bekendmaking intakeprocedure zowel naar patiënt als 

verwijzer, hoe contact gehouden wordt en wachttijden overbrugd worden) 

o Verantwoordelijkheden (wie voert de regie, wie stelt de diagnose, …) 
o Communicatie (met verwijzers, familie) 
o Capaciteitsplanning 
o Wachttijdenbeleid 

o Alternatieven voor opnames. 

 Het ziekenhuis maakt ook deel uit van de multiculturele samenleving. Desondanks 
wordt in de onthaalbrochure enkel aandacht gegeven aan de pastorale dienst. Andere 
geloofsovertuigingen (bv. aanspreekpunt) komen niet aan bod. De patiënten kunnen 
wel hun geloofsovertuiging kenbaar maken onder gesloten omslag, die overgemaakt 
wordt aan de pastorale dienst. 

 

Aanbevelingen 

 
 Het functieprofiel van de medewerkers van de sociale dienst is samengesteld uit 4 

onderdelen: 
 

o Algemene competenties 
o Algemene beroepsgerichte competenties 
o Beroepsspecifieke competenties 
o Beroepsspecifieke attitudes 

en de praktische organisatie van de sociale dienst. 
 

Taken en verantwoordelijkheden zijn niet opgenomen in het document en sluit uit dat 
de medewerker hierop wordt aangesproken en/of getoetst tijdens het jaarlijks 
functioneringsgesprek. 

 
 Het M.C. beschikt over een algemene infobrochure die wordt aangevuld met een 

afdelingsspecifieke infofolder. 
 

o Het strekt tot aanbeveling deze beide folders op elkaar af te stemmen 
o In de afdelingsbrochures informatie op te nemen over o.a. het zorgprogramma 

en het therapeutisch aanbod, de exclusie- en inclusiecriteria, het 
opnamebeleid, dagstructuur, werking, afdelingsafspraken, aanwezigheid 
artsen, … . 

 
Ook een toelichting omtrent de werkwijze die het ziekenhuis hanteert/zal hanteren 
m.b.t. het gedeeld beroepsgeheim komt best aan bod. 

 

 Er wordt vastgesteld dat er ziekenhuisbreed geen duidelijke afspraken zijn m.b.t. de 
benaming en invulling van de onderscheiden overlegmomenten. Het is dan ook 
aangewezen om  per overlegmoment een fiche op te maken, per zorgeenheid, waarin 
o.a. duidelijk omschreven is wat de doelstelling is van de vergadering, de 
vergaderfrequentie, wie deelneemt, het tijdstip van overleg, wie aansluit, 
verantwoordelijkheden (bv. wie bereidt voor, wie leidt de vergadering, wie maakt het 
verslag, opstellen agenda, terugkoppeling naar het patiëntendossier, …). 
Deze fiches zijn niet onbelangrijk voor stagiaires, voor medewerkers van het mobiele 
equipe, nieuwe medewerkers en voor al wie betrokken is bij de afdelingswerking. 
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8.2 Intern rampenplan 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het rampenplan ‘alarmeren van de ziekenhuisdiensten werd enkel op basis van de 
documenten gecontroleerd.  Het betreft hier versie 1.4 van 16/09/2010. 

 

 Het algemeen rampenplan Medisch Centrum omvat verschillende onderdelen: 
 

o Rampenplan (alarmeren van de ziekenhuisdiensten), met voornamelijk de 
evacuatieprocedures, wat te doen bij brand of andere ernstige ongevallen. 

o Noodprocedure Zwembad : wat te doen bij een ongeval in het zwembad 
alsmede het gebruik van gevaarlijke producten. 

o Asbestinventaris : hierin staat vermeld waar er nog asbest aanwezig is en in 
welke staat. Ook preventiemaatregelen zijn hier omschreven. 

 

Sterke punten 
 

 Het document bevat een overzicht van de verschillende versies (sinds 2006), hierin is 
duidelijk gemaakt welke aanpassingen er gebeurd zijn ten opzichte van de vorige 
versie. 

 
 Het rampenplan bevat zeer duidelijke en overzichtelijke evacuatieprocedures en 

actiekaarten. 
 

Aanbevelingen 
 

 Advies om een aantal functies te herevalueren. Momenteel zijn verschillende functies 
toevertrouwd aan dezelfde personen. Bv. de hoofdgeneesheer staat op voor de 
opvang, EHBO en triage van slachtoffers terwijl hij ook de leiding heeft van de 
Coördinatie en commandocel. 

 

 Aanbeveling om de opdracht tot het contacteren van het Algemeen Ziekenhuis Sint- 
Jan te Genk en hun ziekenwagens te laten sturen te bespreken met de 
verantwoordelijke van de brandweer en/of het hulpcentrum 100. 

 

 
8.3 Apotheek en medicatiedistributie 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De apotheek van het MC Sint-Jozef heeft een bestaffing van 1 Vte hoofdapotheker, 
aangevuld met 1,8 Vte apotheekassistenten. 

 
 De openingsuren zijn iedere werkdag van 8u00 tot 16u30, met een middagpauze van 

12u tot 12u30. 

 
 De apotheek doet niet enkel een toelevering aan de diensten van het psychiatrisch 

ziekenhuis maar eveneens aan de PVT-afdelingen op de campus. 
 

 Sedert 1 oktober 2008 werkt men voor het voorschrijven, bedelen, klaarzetten, 
controleren en factureren van medicatie met een geautomatiseerd systeem. In dit 
systeem heeft elke gebruiker een individuele gebruikersnaam en login. Elke gebruiker 
is toegewezen aan een overkoepelende groep van gebruikers met specifieke rechten: 
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o Geneesheren: toegang tot het elektronisch voorschrijven van medicatie 
o Verpleegkundigen en verzorgenden met goedkeuring ikv. Art. 54bis: toegang 

tot het klaarzetten, nakijken, toedienen en registreren van medicatie 
o Verzorgende, opvoeders en paramedici: toegang tot consulteren van 

medicatie. 
 

 Bij afwezigheid van de hoofdapotheker zijn er 2 apothekers uit de privé die dan de 
vervanging komen doen. Bij elke vervanging wordt er een contract opgesteld en wordt 
dit doorgegeven aan de farmaceutische inspectie. 

 

 Buiten de aanwezigheid van de apotheker, dient men beroep te doen op de noodkast 
(gesitueerd op de afdeling A1) en nadien op de apotheker in de lokale 
leefgemeenschap. 

 

 De noodkast wordt op regelmatige basis geëvalueerd naar samenstelling en dit binnen 
het medisch farmaceutisch comité. De aanvullingen gebeuren op wekelijkse basis aan 
de hand van een oplijsting van verbruikte medicatie. Controle op vervaldata is in 
handen van de apotheek en gebeurt 2-maal per jaar. 

 

De inhoud van de noodkast is consulteerbaar via het intranet. 
 

 De arts schrijft elektronisch de benodigde medicatie voor, deze voorschriften komen bij 
de apotheek. Hier zal men op basis van een distributielijst de medicatie klaarzetten per 
patiënt en verzamelen per afdeling. De afdeling worden op een vaste dag voorzien van 
hun medicatie. Het gaat hier over een roulement van 14 dagen. Enkel A1 wordt elke 
week gedaan gezien het acute en kortdurende karakter van deze afdeling. 
De afdeling krijgt een dubbel van de distributielijst en kan de levering op zijn 
correctheid nakijken. 

 
Daarnaast zijn er nog de dagdagelijkse bestellingen van nieuw opgestarte medicatie. 
Deze medicatie wordt klaargezet in een (afsluitbare) verdeelkast en kan in de loop van 
de werkdag opgehaald worden. 

 

Voor de uitlevering van verdovende medicatie, medicatie bij opiaatontwenning of – 
substitutie, Risperdal Consta® en Lysthenon® dient een verpleegkundige deze 
producten te komen ophalen. Deze worden niet meegegeven via de logistieke 
distributie. 

 

 Er gebeurt jaarlijks een analyse van het geneesmiddelenverbruik (per dienst, per 
klasse van medicatie en per arts). Deze resultaten worden teruggekoppeld via het 
Medisch Farmaceutisch Comité. 

 

 Verbruik geneesmiddelen gedurende de laatste 3 jaren: 
 

 Psychiatrisch Somatisch Antibiotica 

 Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

2008 736765 600661,32€ 1522935 330130,95€ 9752 6542,64€ 

2009 752699 658368;66€ 1498098 442554,81€ 10232 7400,11€ 

2010 741194 605242,10€ 1227025 319100,10€ 9396 5855,75€ 

 
 Apotheker is betrokken bij het sterilisatiegebeuren door middel van het comité voor 

ziekenhuishygiëne. In 2007 heeft men nog een nieuwe autoclaaf aangekocht. 

 

 Recentelijk werden er nog vormingen gegeven omtrent het elektronisch klaarzetten en 
toedienen van medicatie: concrete werking en toepassing. Deze vorming werd niet 
gegeven door de apotheker. 
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Daarnaast was er nog een vorming rond ‘het apotheekpakket: Ketting van voorschrift 
tot facturatie’. Deze vorming werd gegeven door medewerkers van de firma Obasi. 

Non-conformiteit 
 

 Er dient een wachtdienstregeling uitgewerkt te worden met andere voorzieningen. De 
voorkeur gaat uit naar een ander psychiatrisch ziekenhuis, maar de samenwerking met 
een algemeen ziekenhuis dient niet uitgesloten te worden. Een samenwerking met 
apotheken in de plaatselijke gemeenschap is niet voldoende. 

 

Tekortkomingen 

 

 Er gebeurt geen registratie van medicatiefouten binnen een specifieke registratie of 
een instellingsbrede registratie omtrent FONA. Nochtans is het belangrijk om niet enkel 
metingen toe doen op klaargezette medicatie en correctheid van medicatieschema’s. 
Het registreren van effectieve of bijna fouten moet kunnen leiden tot een analyse van 
deze fouten waarbij, indien nodig, men verbeteracties kan opzetten met 
objectiveerbare verbeteringen tot gevolg. 

 

 Men beschikt niet over een procedure over de temperatuurscontrole van de koelkasten 
waarin medicatie bewaard wordt. Het is de apotheker die 1x per maand de temperatuur 
gaat controleren. Men dient te beschikken over een systematische, dagelijkse controle 
van de temperatuur van de koelkasten. Daarnaast moet uit de procedure blijken wat 
men moet doen bij afwijkende temperaturen. 

 

 Volgens het protocol sterilisatie staat de sterilisator in een afzonderlijke ruimte. 
Nochtans bij het bezoek aan de apotheek en de sterilisator staat deze gewoon 
opgesteld in een uitbouw van de gang, gelegen aan de lokalen van de 
arbeidsgeneeskundige dienst. De materialen worden proper gemaakt in een gewone 
lavabo vlak naast de sterilisator. Van enig beschermingsmateriaal (schort, bril, 
handschoenen, …) was niets te zien. 

 

 Op de pakketten die gesteriliseerd worden moet men op het etiket minimaal volgende 
parameters vermelden: 

 

o inhoud, eigenaar 
o datum van sterilisatie 
o chargenummer: verzameling van goederen of instrumenten die tegelijkertijd in 

één sterilisator zijn gesteriliseerd. 
o expiratiedatum = uiterste datum van steriliteit ( Dit is moeilijk te bepalen gezien 

het verlies van steriliteit voornamelijk gebeurtenisgerelateerd is eerder dan 
tijdsgerelateerd. Het hangt af van de bewaringsmodaliteiten (t°, vochtigheid, 
open/gesloten rekken,…), aantal handelingen met het pak, aanwezigheid van 
stof/insecten?....) 

 

 Op afdelingsniveau is niet te achterhalen wie de handelingen met betrekking tot 
medicatiedistributie heeft uitgevoerd. Deze bevoegdheid is momenteel enkel in handen 
van de apotheker en het middenkader. 

 

Aanbevelingen 

 
 Advies om te evalueren of het zinvol is om het elektronisch programma automatisch te 

laten uitloggen na een bepaalde tijd van niet gebruiken. 
 

 Aanbeveling om de apotheker ook actief te betrekken in de samenwerking met het 
verzorgend personeel: procedures voor het manipuleren van geneesmiddelen, psycho- 
educatie, praktische aanbevelingen voor veilig gebruik van geneesmiddelen en 
toediening aan de patiënten. 
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8.4 Werking van diensten 

8.4.1 Afdeling A1 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De afdeling A1 is een kleine centrale gesloten opname-eenheid van 10 bedden met 
een focus op crisisinterventie. Daarnaast zijn er ook nog 2 isolatiekamers. 
De doelgroep zijn volwassenen tussen 18 en 65 jaar met: 

 

o Alcohol en/of middelenafhankelijkheid 
o Stemmingsstoornissen 
o Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 
o Persoonlijkheidsstoornissen 
o Angststoornissen of een door hen als onoverkomelijk ervaren probleem in de 

thuissituatie (aanpassingsstoornissen) 
 

Er zijn geen exclusiecriteria en de bedoeling is om laagdrempelig te zijn. 
 

 In het verleden verliepen alle opnames via A1, maar nu wordt er reeds op voorhand 
meer opsplitsing gemaakt . Op A1 zijn ongeveer 50% van de opnames gedwongen. Er 
is wel een zekere permeabiliteit met de aanpalende afdeling A2 die over 20 bedden 
beschikt. Een relevante beleidsvraag voor de afdeling is of de acute functie in de 
toekomst als specialisatie behouden kan blijven als men rekening houdt met de 
vaststelling dat de opnameduur neigt wat langer te worden. 

 

 De afdelingspsychiater en de geneesheerspecialist in opleiding zorgen voor een zo 
ruim mogelijke medische permanentie. Tot het team behoren verder een halftijdse 
psycholoog (die vooral een psychodiagnostische opdracht heeft) en twee deeltijdse 
maatschappelijk werkers, naast de groep verpleegkundigen, en een ergo- en 
bewegingstherapeut. 

 

 De opnameduur bedraagt gemiddeld twee weken en in die periode wordt er een 
grondig diagnostisch bilan opgemaakt, ook van de somatische kant. De doelstelling is 
stabilisatie van de crisis. In veel casussen is er ook een juridisch luik. 
Er gebeurt ook veel ECT. 

 

 Op de afdeling maakt men gebruik van volgende observatieschalen: 
 

o Panss (Positive and Negative Syndrome Scale) 

o Hamilton (Depressieschaal) 

 De doelstellingen, opgenomen in het jaaractieplan 2010 voor de afdeling, was het 
concretiseren van een patiëntgericht gespreksmodel voor verpleegkundigen. Tevens 
wil men het thema ‘motivatiegesprek’ verder uitdiepen en toepassen binnen de dienst. 

 

 Als sterkte van de afdeling geeft de afdelingspsychiater aan dat de personeelsgroep 
zeer stabiel is en een grote ervaring heeft in conflictbeheersing. 

 

 De accommodatie wordt door de personeelsgroep ook als zeer geschikt ervaren. Alle 
kamers zijn éénpersoons en er is op de afdeling voldoende ruimte. Een zwakker punt 
is dat de implementatie van het elektronisch patiëntendossier langzaam gaat. 
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 Het team is als volgt samengesteld: 

 
o Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 3,30 Vte 
o Gebrev. Psych. verpl. 2,50 Vte 
o Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 
o Gedipl. Verpl. Optie GGZ 3,00 Vte 

Anderen: 

Mobiele Equipe 

o Gedipl. Verpl. Optie GGZ 1,00 Vte 
 

 Architecturaal beschikt de afdeling over 10 éénpersoonkamers met allemaal een 
sanitaire ruimte (lavabo + toilet). 
Daarnaast beschikt de afdeling nog over 2 badkamers (1 met zitbad, 1 met bad, lavabo 
en toilet). 

 

 Naast de algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis beschikt de afdeling over een 
eerder elementair document met de praktische afspraken en richtlijnen die op de 
afdeling gelden. 

 
 Er zijn teamvergaderingen op maandag en donderdagvoormiddag, van 9u tot 10u. Op 

de andere dagen is er de gebruikelijke korte briefing. 
 

 Er is een afdelingsbeleidsmap met daarin de gegevens en aandachtspunten die als 
materiaal gebruikt worden voor de jaarlijkse evaluatiedag met alle teamleden. Vanuit 
het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis wordt opgevolgd of de zorgplannen in de 
dossiers bijgehouden worden. 

 

 Gelet op de korte opnameduur en op het grote aantal gedwongen opnames is het op 
de afdeling niet eenvoudig om de tevredenheid van de gebruikers goed in beeld te 
krijgen. 

 

 Er is tot op heden geen meting gebeurd van de verhouding tussen directe en indirecte 
patiëntenwerking, maar de afdelingspsychiater meent wel dat dit een relevant thema is 
om in kaart te brengen. 

 

 De afdeling is ook de afdeling waar een EHBO-post aanwezig is voor EHBO bij 
personeelsleden (kleine kwetsuren, prikongeval, …). Zij beschikken hier ook over een 
reanimatiekar met het benodigde materiaal. 

 

Tekortkoming 

 
 In het kader van suïcidepreventie is het gebruik van doucheslangen en een trekkoord 

(voor het oproepsysteem) in de badkamers te herevalueren. 
 

Aanbeveling 

 

 Advies om deuren met een brandwerend karakter niet open te spannen met een 
houten spie. In geval van brand kan deze deur zijn werk in het kader van 
compartimentering niet doen, met alle gevolgen van dien. 
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8.4.2 Afdeling A3 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het auditgesprek is gevoerd met de hoofdverpleegkundige, één afdelingspsychiater en 
de afdelingspsycholoog. 

 

 Zorgeenheid A3 is een behandeleenheid binnen een open kader voor volwassen 
patiënten met een angst- en/of stemmingsstoornis, een verslavingsproblematiek en/of 
een persoonlijkheidsproblematiek. Er is ook een behandelaanbod voor mensen met 
een ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD en ADD). 

 

 De afdeling beschikt over 30 bedden en 10 dagplaatsen. De afdeling geeft een 
onderhouden, maar enigszins koele indruk. 
De afzonderingskamer is gelegen tussen de spreekkamer van de artsen en de 
verpleegpost, in de centrale gang van de afdeling. Dit betekent dat wanneer iemand 
afgezonderd wordt en roept, dat dit hoorbaar is in de aanpalende ruimtes en op de 
gang. Ook is een afzondering van een patiënt zichtbaar voor de andere patiënten, 
aangezien de leefruimtes ook gelegen zijn aan deze centrale gang. 

 

 Ondanks de zeer heterogene groep patiënten, kiest men voor één therapeutische visie, 
die door alle teamleden gedeeld wordt, namelijk de cognitieve gedragstherapie. Hierbij 
wordt wel aangegeven dat men ook sterk rekening houdt met de relationele context 
van de patiënten en dat men ‘empowerment’ hoog in het vaandel draagt. 
Er is een duidelijke verwachting dat alle teamleden dezelfde visie delen, dit blijkt uit de 
procedure ‘angststoornissen’ waarbij veel aandacht gaat naar de houding die men als 
hulpverlener dient aan te nemen t.o.v. patiënten met angstklachten. Zelfs helpende of 
te vermijden uitspraken door hulpverleners worden hierin opgenomen. 

 

 Het leiderschap binnen de afdeling is niet zo duidelijk geprofileerd. Er is een kernteam 
bestaande uit de 3 afdelingspsychiaters, de afdelingspsycholoog, een maatschappelijk 
werker en de hoofdverpleegkundige. Dit kernteam komt om de 3 à 4 maanden samen. 
Dankzij het feit dat één van de afdelingspsychiaters ook de algemeen directeur van het 
ziekenhuis is, ervaart men veel autonomie in het aansturen van de zorgeenheid. Naast 
het kernteam is er ook een zekere aansturing vanuit de vakgroepwerkingen. De 
hoofdverpleegkundige heeft de leiding over de verpleegkundigen en over de praktische 
organisatie van de zorgeenheid. 

 

 Het verzorgend team is als volgt samengesteld: 

 
o Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 1 Vte) 5,40 Vte 
o Gedipl. Verpl. Optie psych. 0,80 Vte 

o Gedipl. Verpl. Optie GGZ 4,00 Vte 

 

 Er wordt jaarlijks een afdelingsbeleidsplan, jaaractieplan genaamd, opgesteld en dit 
wordt geëvalueerd door de paramedisch directeur, in samenspraak met de medische 
staf. 
Het jaaractieplan 2010 bestaat uit een beschrijving van de visie, de doelstellingen, een 
huishoudelijk document, een overzicht van de beschikbare informatiebrochures en 
observatieschalen, een overzicht van de relevante procedures en de gevolgde 
vormingen en tot slot nog een planning van de veranderingsprocessen. 
Hetgeen opvalt bij dit jaaractieplan is dat de versiedatum 14/01/2010 is en dat dit plan 
werd opgesteld door de verpleegkundig/paramedisch directeur, die volgens andere 
bronnen, op dat moment nog niet in dienst was van het ziekenhuis. Het is ook vreemd 
dat een paramedisch directeur de afdelingsbeleidsplannen zou opstellen; volgens 
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teamleden worden deze wel door de verpleegkundig/paramedisch directeur 
geëvalueerd. 

 

 De functioneringsgesprekken gebeuren door de vakgroephoofden, vaak in 
samenspraak met een afdelingsarts. De idee is dat men beter kan beoordeeld worden 
door een vakgenoot. De hoofdverpleegkundige doet de functioneringsgesprekken met 
de verpleegkundigen van de afdeling. 

 

 Voor de invulling van het psychodiagnostisch luik is er binnen de vakgroep psychologie 
gekozen om enkele psychologen specifiek hiervoor op te leiden en in te zetten. Deze 
psychologen/psychodiagnostici kunnen dus door alle zorgeenheden aangesproken 
worden voor het uitvoeren van psychologisch (test-)onderzoek. 

 
 Per patiënt wordt er één multidisciplinair behandelplan opgesteld. De behandeldoelen 

worden door de toewijsverpleegkundige met de patiënt besproken. 

 
 Er is een modulair aanbod; naast een oriëntatiemodule is er een inzichtgevende en 

een meer structurerende/sturende module. 
 

 Het weekprogramma van de oriëntatiemodule toont dat er een groot aanbod is van 
ergotherapeutische en psychomotorische activiteiten. Er zijn geen gespreksmomenten 
opgenomen in het schema. 

 
 Er wordt niet aan outcomemeting gedaan, wel monitoring met behulp van volgende 

instrumenten: Beck, SCL, MAS,… . 

 

 Men werkt nog met papieren dossiers, behalve voor het luik medicatie is er een 
elektronisch programma in gebruik. 

Tekortkoming 

 

 Het is nodig om de aansturing van de afdeling duidelijker te profileren. Met name de 
onderlinge verhoudingen tussen het kernteam, de vakgroepen en de directie is 
onvoldoende duidelijk. 

 

Aanbevelingen 

 
 Het is aan te bevelen dat een afdelingsbeleidsplan wordt opgesteld door de teamleden 

zelf en geëvalueerd wordt door een directielid. 
 

 Om het afdelingsbeleidsplan meer inhoudelijke waarde te geven, kan het nuttig zijn om 
de keuze voor een bepaalde therapeutische visie ook te verantwoorden / te 
onderbouwen met argumenten waarom men deze visie kiest. 

 
 

8.4.3 Afdeling T1 / T2 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De (gesloten) zorgeenheden T1 en T2 liggen respectievelijk op het eerste en tweede 
verdiep, beiden bieden plaats aan 22 T-bedden en maximaal aan 3 dagpatiënten. Op 
de afdelingen worden enkel vrouwen opgenomen. 

 

 Op de website wordt aangegeven wat het doelpubliek is voor beide afdelingen: 
behandelingseenheid op gedragstherapeutische basis voor patiënten met ernstige 
gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen. 
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 Uit het gesprek op de afdeling zijn geen duidelijke inclusie- en exclusiecriteria te 
weerhouden. Hier worden patiënten genoemd die kampen met 
persoonlijkheidsstoornissen, ernstige graad van storen hebben in een open setting, die 
geen regelgeving accepteren en waarvan de patiënt zelf aangeeft geen sociaal 
vangnet te hebben. 
Uit het jaaractieplan is volgende doelgroep te weerhouden: 

 
o Mensen welke nood hebben aan een middenlange en langdurige behandeling 

en begeleiding tijdens hun verblijf omwille van een ernstige psychiatrische 
aandoening. Dikwijls ook persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie 
met afhankelijkheid aan middelen. 

o Ernstige psychiatrische aandoeningen als stemmingsstoornissen zoals: 
depressie, manisch depressieve stoornis. 

o Psychotische stoornissen welke al in verschillende episoden een verloop van 
herval kenden. 

o Licht mentaal gehandicapten met psychotische stoornissen en/of met 
persoonlijkheidsstoornissen. 

 

 Het gedragstherapeutisch denkkader is 
 

o Activeringsgericht 
o Rehabilitatiegericht 
o Structurerend gericht 

o Zelfcontrolerend gericht 

En dit alles in een geordend stappenplan via PES. 
 

 Binnen de 2 afdelingen zijn er 2 subgroepen. Op afdeling T1 zijn er de groepen C en 
D, op afdeling T2 zijn er de groepen A en B. 

 

De behandeling in groep D biedt maximale ondersteuning bij zelfredzaamheid en 
activiteiten van het dagelijkse leven. In groep C verblijft men als men voornoemde 
activiteiten al kan beheren met minder toezicht. De dagindeling is strikt gestructureerd. 
Waar men in groep D vooral op de afdeling blijft, gaat groep C voor een deel van het 
activiteitenprogramma naar het revalidatiecentrum. 

 

Behandeling in groep B bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase wordt de patiënt 
ingeschakeld in een basisprogramma op de zorgeenheid zelf. Indien er voldoende 
voortuitgang is geboekt kan men overgaan naar de tweede fase. Men leeft omgaan 
met situaties buiten de zorgeenheid: de reva-activiteiten en de vrijetijdssituaties. Indien 
ook dit vlot verloopt kan men naar de groep A. 
In groep A leeft men in toenemende mate omgaan met allerlei levenssituaties. Op die 
manier wil men werken aan specifieke doelstellingen in functie van het ontslag. 

 

 Alvorens patiënten worden opgenomen op de afdeling is er een tweeledig 
intakegesprek. In eerste instantie is er een gesprek met de psychiater over de 
inhoudelijke aspecten van de opname. Daarna is er een gesprek met de 
hoofdverpleegkundige die een beschrijving geeft over de zorg en een rondleiding geeft 
over de dienst. 

 

Bij een effectieve opname is het de verantwoordelijk verpleegkundige die de praktische 
aangelegenheden, dagstructuur en comfortzorg uitlegt aan de patiënt. 

 

 Voor beide diensten is er één personeelsequipe die aangestuurd wordt door één 
hoofdverpleegkundige. De personeelsleden in de zorg werken via een rolsysteem op 
beide afdelingen. 
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Op korte termijn (01/03/2011) zal de hoofdverpleegkundige intern muteren naar een 
PVT-afdeling en zal de aansturing tijdelijk gebeuren door een hoofdverpleegkundige 
ad-interim. Nadien zal een nieuwe vacature opengesteld worden. 

 

 Het verzorgend team is als volgt samengesteld: 
 

o Afdeling T1 (22T) 

 Gegrad. psych. verpl. 2,00 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl. (incl. HV 0,5 Vte) 1,30 Vte 

 Gedipl. Verpl. Optie GGZ 4,00 Vte 

Anderen: 

 Sociale Maribel 
Zorgkundige 1,00 Vte 

 IBF 
Zorgkundige 0,50 Vte 

 
o Afdeling T2 (22T + 1 IK + 1 TO) 

 Gegrad. psych. verpl. 2,30 Vte 
 Gebrev. Psych. verpl.  (incl. HV 0,5 Vte) 2,50 Vte 
 Gebrev. Ziekenhuisverpl. 0,50 Vte 

 Gedipl. Verpl. Optie psych. 1,00 Vte 

 

 Sinds juni 2010 is er een uitbreiding van het verzorgend personeel met 6 
verpleegkundigen en dit na een periode waarin men geregeld moest werken onder de 
minimale norm. 

 

Sterk punt 

 
 De rookkamer beschikt over een centraal aanmaakpunt. Hierbij voorkomt men dat 

patiënten constant achter het personeel aan moeten om hun sigaret aan te steken. 
 

Non-conformiteiten 
 

 De afdelingen T1 en T2 hebben geen erkende dagplaatsen, toch worden hier 
maximaal 3 dagpatiënten opgenomen. 

 
 Voor beide afdelingen dient er een hoofdverpleegkundige te worden aangesteld. Indien 

men de vacature openstelt dient men hier rekening mee houden. 

 
 Uit controle van het afzonderingsregister blijkt dat de verantwoordelijke artsen de 

isolaties niet meer gehandtekend hebben sinds medio 12/2010. 

 

 Uit de controle van de patiëntendossiers blijkt dat er zeer minimale tot geen informatie 
is opgenomen over de follow-up van een patiënt in de isolatiekamer. In één dossier 
werd vastgesteld dat de patiënt werd opgesloten in zijn kamer. Vanaf het moment dat 
de deur wordt gesloten (kamer, time-out, isolatie) dient hiervan melding gemaakt te 
worden in het afzonderingsregister. 

 

 Het aanwezige oproepsysteem (voor noodgevallen bij het personeel) is niet afdoende 
voor de patiënten. Patiënten in gefixeerde toestand kunnen onder geen enkele 
voorwaarde aan deze knoppen. 

 

 Patiënten in de time-outkamer met gesloten deur, worden opgenomen in het 
afzonderingsregister. Volgens de procedure omtrent time-out gaat het over 
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kortdurende momenten (tot maximaal 1 uur). Bij controle van het afzonderingsregister 
blijkt dat het merendeel van de time-outs langere tijd duurden, sommige gingen zelfs 
over de 24 uren ! 

 

 De time-outkamer beschikt niet over een oproepsysteem. 
 

Tekortkoming 

 
 Soms worden patiënten in de isolatiekamer gefixeerd met enkel een lendeband. In het 

kader van de patiëntveiligheid dient dit vermeden te worden. 
 

Aanbeveling 

 

 Gegevens uit de informatiebrochure en op de website komen niet helemaal overeen 
met elkaar. 

 

 
8.4.4 Afdelfing T4, SP-psycho-geriatrie 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De doelgroep ouderen kent volgende zorgeenheden: 

 
o Zorgeenheid A4: opname- en behandelingseenheid voor niet dementerende 

bejaarden met psychische problemen en met levensfaseproblematiek 
20 A-bedden, 5 bedden a (n), 5 a(d) 

o Zorgeenheid T3: behandelingseenheid voor bejaarden, niet dementerende 
psychiatrische patiënten 
22 T-bedden, 1 t(n), 

o Zorgeenheid T4: opname- en behandelingseenheid voor diagnosestelling bij 
bejaarden met acute psychiatrische problemen 
3 T-bedden, 20 Sp-bedden 

o Zorgeenheid TG0: behandelingseenheid voor mobiele dementerenden met 
storend gedrag 
14 Tg-bedden, 1 t(n) 

o Zorgeenheid TG1: behandelingseenheid voor dementerenden met 
verminderde mobiliteit en storend gedrag. 
24 Tg-bedden 

N.a.v. de audit werd een bezoek gebracht aan zorgeenheid T4. De werking werd 
bevraagd in aanwezigheid van de afdelingspsychiater en de hoofdverpleegkundige, 
pas sinds 1 februari 2011 in deze functie. 

 De zorgeenheid T4 is een psychogeriatrische Sp-dienst die gespecialiseerd is in 
kortdurende behandeling, verpleegkundige zorg en revalidatie van patiënten met een 
psychogeriatrische aandoening die een ziekenhuismilieu behoeven. 

 
T4 is een opname - behandeleenheid voor diagnosestelling bij bejaarden met acute 
psychiatrische problemen. De buitendeur van de zorgeenheid is om 
veiligheidsredenen gesloten. 
De nadruk ligt op rehabilitatie en reactivering 
De Sp-dienst zorgt voor een transfer zodra de patiënt gestabiliseerd is. 
Op de afdeling zijn 20-Sp-bedden en 3 T-bedden gelokaliseerd. 
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 De inclusiecriteria zijn: 
 

o Ouderen met een acute psychiatrische problematiek 
o Ouderen lijdend aan delirium, dementie, amnestische en andere cognitieve 

Stoornissen 
o Ouderen met regressieproblematiek 
o Ouderen met gedragsstoornissen 
o Ouderen met psycho-organische stoornis door het gebruik van alcohol 

(alcoholdementie, syndroom van Korsakov) 
 

De eenheid wordt geconfronteerd met bijkomende problematieken zoals 
eenzaamheid, somatische aandoeningen en de wachtlijstenproblematiek in de 
residentiële ouderenzorg. 

 
Er zijn geen exclusiecriteria. Een opname wordt bepaald door de diagnosestelling en 
er wordt gesteld dat het om “oudere patiënten” gaat. 
Er is een afspraak met een regionaal PZ voor patiënten met een NAH-problematiek, 
het Medisch Centrum St.-Jozef zich richt op de doelgroep patiënten met Korsakov. 

 

 Drievierden van de opgenomen patiënten komen uit de liaisonpsychiatrie, met een 
gekende diagnose. De overige patiënten komen rechtstreeks op de afdeling voor een 
diagnosestelling en worden indien nodig doorverwezen naar een meer aangepaste 
afdeling. Het gebeurt ook dat patiënt, na een opname op de (crisis)eenheid 
volwassenen, doorverwezen wordt naar deze zorgeenheid. 

 
In 2010 waren er 65 medische opnames. 37 patiënten werden medisch ontslagen. Uit 
cijfergegevens blijkt dat de opnames kortdurend zijn. Drie patiënten met een Korsakov 
problematiek zijn hier uitzondering op (2 à 3 jaar) omdat er momenteel geen gepaste 
opvangvorm is. 
Een regionaal rusthuis, met wie wordt samengewerkt, voorziet in zijn nieuwbouw een 
afdeling waar 15 patiënten met een Korsakov-problematiek zullen kunnen worden 
opgevangen. 

 

 Het team wordt aangestuurd door: 
 

o psychiater, verantwoordelijk voor het medisch luik (12 u. / week aanwezig), 
o Hoofdverpleegkundige (psychiatrisch verpleegkundige met banaba opleiding 

zorgmanagement), verantwoordelijk voor het verpleegkundig beleid van T4 en 
T3. 

o Toegewezen aan de afdeling: 
- Psychologe 
- Maatschappelijk werker: sociaal verpleegkundige. 

 

 Patiënten die opgenomen worden, zonder een voorafgaande opname in een AZ; 
worden in afspraak met de psychiater gezien door een internist. 
De somatische en acute somatische zorg wordt opgenomen door een omnipracticus 
die verbonden is aan het ziekenhuis, dit in overleg met de psychiater. 

 

 Het verpleegkundig equipe is op 22/02/2011 als volgt samengesteld: 
 

o Gegrad. psych. verpl.  (incl. HV 0,5vte) 1,25 Vte 
o Gebrev. Psych. verpl. 4,00 Vte 
o Gedipl. Verpl. Optie psych. 3,00 Vte 
o Gedipl. Verpl. Optie geriatrie 0,75 Vte 
o Gedipl. Verpl. Algemeen 1,00 Vte 
o Psych. verpl. Assistente 0,75 Vte 

o Zorgkundige 1,00 Vte 



60 

Auditverslag M.C. Sint-Jozef – Bilzen (erkenningsnummer 952) 
 

Anderen: 

o Sociale Maribel 
Zorgkundige 0,80 Vte 
Log. medew. 0,75 Vte 

o IBF 
Zorgkundige 0,80 Vte 

 
De jobtime van de therapeuten zijn niet expliciet vermeld in de personeelslijst van de 
afdeling. 

 

 De aansturing van de afdeling gebeurt door een kernteam, waar ieder zijn 
verantwoordelijkheid heeft. De psychiater geeft aan verantwoordelijk te zijn voor het 
medisch luik. De hoofdverpleegkundige voor de aansturing van het verpleegkundig- 
somatisch luik. 
De toegewezen psychologe heeft als specifieke taak het voorbereiden van de 
werkvergadering (patiëntenbespreking /gegevensverzameling /testings/…). 
Een maatschappelijk werker doet het intakegesprek (eerste dag van opname of 
daaropvolgende dagen) en geeft ondersteuning aan de patiënt m.b.t. administratieve 
en financiële zaken en bekijkt samen met de familie de toekomstmogelijkheden. 

 

 24 u. permanentie: 
 

o Op basis van het uurrooster van de maand februari 2011 kan gesteld worden 
dat de verpleegkundige permanentie tijdens de dag verzekerd is (cfr aantal 
verpleegkundigen), doch de voorgelegde codes geven geen duiding over het 
begin en einduur. 

o De nachtdienst wordt op de afdeling waargenomen door één verpleegkundige 
in vaste nachtdienst en wordt aangevuld door medewerkers van de dagequipe. 
Voor de maand februari was de verpleegkundige permanentie tijdens de nacht 
verzekerd. 

o Afwezigheden worden vlot opgevangen. Een medewerker van het mobiele 
equipe wordt ingeschakeld van zodra er een afwezigheid wordt gemeld aan de 
verantwoordelijke stafmedewerker. 

 

 Zoals hoger aangegeven is op het moment van de opname veelal de problematiek van 
de patiënt gekend en gebeurt een eerste probleemformulering. De dag van de opname 
wordt de patiënt ook altijd gezien door de psychiater of de doktersassistent. Normaliter 
volgt  in de daaropvolgende twee weken een multidisciplinaire gegevensverzameling 
en bijkomende onderzoeken. De psychologe is hiervoor verantwoordelijk. Op maandag 
en donderdag is er een multidisciplinair overleg, waar bij de arts aansluit. Tijdens dit 
overlegmoment wordt de toestand geëvalueerd van een nieuw opgenomen patiënt en 
wordt het multidisciplinair behandelplan opgemaakt/bijgestuurd. 
Elke patiënt wordt dagelijks kort geëvalueerd, en uitvoerig met een wel bepaalde 
frequentie en indien de toestand van de patiënt dit vereist. Eén van de 
afdelingsdoelstellingen voor 2011 is dat de patiënt/familie een exemplaar krijgt van het 
behandelplan. 

 

 De individuele verpleegkundige (toewijs/verantwoordelijke verpleegkundige) heeft in 
voorbereiding op de evaluatie van het behandelplan een bespreking met de patiënt en 
zorgt daarna voor een terugkoppeling. Tenzij de patiënt anders bepaalt, wordt de 
familie nauw betrokken bij het zorgtraject. Op woensdag- en vrijdagnamiddag is de 
arts beschikbaar voor de familie. Het is de taak van de arts om aan de patiënt/familie 
toelichting te geven over de ziekte en de behandeling. 

 

 Momenteel wordt nog gewerkt met een papieren versie voor het patiëntendossier. De 
samenstelling is standaard. De maatschappelijk werker en de arts maken hun dossier 
geïnformatiseerd aan en de medicatiefiche is eveneens elektronisch. De implementatie 



61 

Auditverslag M.C. Sint-Jozef – Bilzen (erkenningsnummer 952) 
 

van het EPD (elektronisch patiëntendossier van Obasi) wordt dit jaar nog opgestart en 
zal finaal aanwezig zijn op alle afdelingen tegen eind 2013. 

 

Er werd een dossier nagezien van een patiënt bij wie een vrijheidsbeperkende 
maatregel werd toegepast. De beschikbare informatie is correct maar summier. 
Ondanks er een goede onderlinge communicatie is tussen de teamleden dient er voor 
gezorgd te worden dat in het multidisciplinair dossier kan aangetoond worden dat: 

 
o de vrijheidsbeperkende maatregel het enige alternatief is om de 

vooropgestelde doelstelling te bereiken; 

o er op regelmatige basis een evaluatie gebeurt m.b.t. de toegepaste maatregel 

o en desgevallend hierover communicatie was met de familie. 

 Voor de medicatiebedeling wordt gebruik gemaakt van gelabelde, onafgedekte potjes. 
Daarentegen werd vastgesteld dat de medicatie in de blister wordt behouden tot op het 
toedieningsmoment, en de vloeibare medicatie ook op een correcte wijze wordt 
gebruikt. Het gebruik van de medicatiefiche werd op haar correctheid niet getoetst. 
De zorgeenheid T4 kan gebruik maken van een spoedkast op A1. 

 

 Sporadisch wordt gebruik gemaakt van de afzonderingskamer. Bij nazicht van het 
afzonderingsregister werd deze in orde bevonden. Observaties worden in een 
afzonderlijke map bijgehouden, maar konden op het moment van het afdelingsbezoek 
niet voorgelegd worden. De desbetreffende patiënt was niet meer op de afdeling 
aanwezig. 

 

 De patiënten zijn opgedeeld in 2 groepen: 
 

o de Korsakovgroep 

o de observatiegroep 

Voor deze beide groepen is er één standaard activiteitenschema maar met enkele 
aanpassingen voor de Korsakov-groep. 
Het therapieprogramma is inhoudelijk heel vaag opgesteld( bv. beweging, crea, 
wellness,…). Op basis hiervan kan niet aangetoond worden dat de visie van de 
afdeling gerealiseerd wordt (cfr. uitgesproken aandacht voor een individuele 
benadering, rekening houdend met de individuele doelstellingen m.b.t. rehabilitatie en 
reactivering). Rehabilitatie en reactivering komt wel aan bod op het moment van het 
MDO (multidisciplinair overleg). 

 
 In haar jaaractieplan 2010 werden 2 doelstellingen geformuleerd voor de zorgeenheid, 

die werden gerealiseerd: 
 

o Het updaten van de afdelingsbrochure 
De nieuwe brochure bevat: 

 praktische informatie (bezoekuren, ombudsfunctie,…) 
 het verloop van de behandeling 
 aangevuld met o.a. info patiëntenrechten, handhygiëne 

o Screening van de patiënten rond valincidenten. Door dit initiatief is het aantal 
valincidenten afgenomen. 

 

 Architecturaal: 
De afdeling is gelegen op een verdieping in het ziekenhuisgebouw. 

De afdeling oogt verzorgd, gemeenschappelijke ruimtes en kamers zijn aangenaam en 
huiselijk ingericht. 
De afdeling beschikt over: 

 
o 5 x tweepersoonskamer 

5 x eenpersoonskamer 
2 x vierpersoonskamer 
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Bij de herconditionering van de afdeling werd rekening gehouden met de 
privacy in de vierpersoonskamers. Elke bewoner beschikt over een lavabo 
( 2x 2 in een gecompartimenteerd kamergedeelte afgesloten met een gordijn), 
In elke kamer is een afzonderlijk toilet. 

o Een isolatiekamer met sas 
o Een goed uitgeruste verpleegpost, met afgesloten medicatiekasten 
o Onderscheiden leef- eetruimtes 
o Rookruimte 
o Twee badkamers met ligbad ( + eenmaal met bijkomende inrijdouche) 
o Gemeenschappelijk sanitair (mannen/vrouwen), afzonderlijk toilet personeel 
o Functioneel aangepast aan de doelgroep (handgrepen, hoog-laagbedden, 

rolstoeltoegankelijk toilet, …) 

Sterke punten 

 

 Er is een goede samenwerking tussen de huisartsen en de geronto-psychiaters van het 
ziekenhuis, wat meebrengt dat huisartsen beroep doen op de geronto-psychiater voor 
een juiste diagnosestelling indien hun patiënt verblijft in een residentiële 
ouderenvoorziening. Door deze ondersteuning kunnen opnames in het ziekenhuis 
voorkomen worden. 

 

 Wanneer bij een echtpaar een partner wordt opgenomen op T4 wordt voor de 
thuisverblijvende partner een meeloopnamiddag georganiseerd om kennis te maken 
met de gepaste omgangsvormen. 

 

 Vanuit de vaststelling dat er soms onvoldoende kennis en kunde aanwezig is in de 
residentiële ouderenzorg m.b.t. de opvang en begeleiding van psychiatrische patiënten 
werd geïnvesteerd in een opleiding voor de zorgkundigen (2 x 2 u) werkzaam in de 
residentiële ouderenzorg. 

 

 Bij doorverwijzing van een patiënt naar de residentiële ouderenzorg wordt de 
hoofdverpleegkundigen van het WZC uitgenodigd om op T4 kennis te komen maken 
met de patiënt, meteen een overdrachtmoment m.b.t. zijn zorg. 

Non-conformiteiten 

 

 Op de zorgeenheid T4 zijn 20 Sp-bedden en 3 T-bedden gelokaliseerd. Normatief 
wordt bepaald dat alle bedden op de Sp-eenheid van dezelfde specialiteit zijn, m.a.w. 
dezelfde kenletter. 

 
 Per verpleegafdeling wordt één hoofdverpleegkundige aangeduid. De 

hoofdverpleegkundige van de zorgeenheid T4 is ook verantwoordelijk voor T3. 
 

 De personeelsnorm wordt in zijn totaliteit behaald voor wat de verpleegkundigen betreft 
(exclusief T-bedden), maar er wordt niet voldaan aan de vereiste kwalificatie. 

 

Incluis de hoofdverpleegkundige (0,5 vte/afdeling) heeft slechts 1,25 vte. 
verpleegkundigen een diploma van gegradueerd verpleegkundige of bachelor in de 
verpleging. 

 

 In de tweepersoonskamers is de privacy van de bewoners niet verzekerd. 
 

Tekortkoming 
 

 T.h.v. het bed in de isolatiekamer zijn drie oproeppunten per zijkant, eventueel ook te 
gebruiken door medewerkers. De vraag dient gesteld of de patiënt, gefixeerd met een 
vijfpunts-fixatie een oproeppunt kan bereiken. Camerabewaking kan niet gezien 
worden als een alternatief voor een oproep van een patiënt, noch voor het toezicht bij 
de patiënt. 
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Aanbevelingen 
 

 In de afdelingsspecifieke brochure van T4 ontbreken een aantal belangrijke elementen 
ter info van de patiënt/familie. 
De onthaalbrochure voor de Korsakov patiënten komt beter tegemoet aan wat kan 
verwacht worden van een afdelingsbrochure. Het is aangewezen de algemene 
brochure van het ziekenhuis en de afdelingsbrochure/onthaalbrochure Korsakov 
patiënten op elkaar af te stemmen. 

 

 Momenteel is er een werkgroep in het ziekenhuis “gezond uurroosteren” onder leiding 
van de hoofdverpleegkundige van T4. Er wordt opgemerkt dat de huidige 
(voorgelegde) codes niet duidelijk zijn voor de interpretatie van een uurrooster. Het 
begin en einduur van de codes worden niet vermeld. Dienstoverbrugging kan uit deze 
codes ook niet afgeleid worden. 

 

 Bij het werken met toewijsverpleegkundigen is het aangewezen verder na te denken 
over een clustering van patiënten om zo de continuïteit voor de patiënt te kunnen 
verzekeren. Zorgkundigen in co-toewijs kunnen immers een aantal taken van een 
verpleegkundige niet overnemen. 

 

 Om tegemoet te komen aan een volwaardig zorgtraject van een patiënt zijn ook andere 
niet verzorgende disciplines ingeschakeld. Om de hoofdverpleegkundige en/of haar 
vervanger in de mogelijkheid te stellen het uurrooster van het verzorgend equipe af te 
stemmen op eventuele afwezigheden van die teamleden, en met het oog op het 
overnemen van de activiteitentijd, is het wenselijk in een aan-/afwezigheidsschema te 
voorzien. In het ziekenhuis kan men zich immers niet beroepen op andere disciplines 
vanuit het mobiele equipe om de continuïteit van therapie te verzekeren. 

 

 Een multidisciplinaire patiëntenbespreking (stafvergadering genaamd op T4) kan meer 
gestructureerd voorbereid worden. Het is goed per levensdomein na te gaan wat 
functioneel en dysfunctioneel is: 

 

o vanuit de anamnese 
o vanuit de dagelijkse observaties 
o de patiënt te bevragen over zijn wensen en zijn/haar doelstellingen, en 

bedenkingen/voorstellen te formuleren. 
Duidelijke afspraken rond de voortgangcontrole (= tijdstippen van evaluatie 
van het behandelplan) worden ook best genoteerd in het dossier. 

 

 Advies om te onderzoeken of deze afdeling een nieuwe bestemming kan krijgen 
binnen het ziekenhuis zodat de patiënten kunnen beschikken over een tuin. 

 

 
8.4.5 Zorgeenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De dienst voor kinderen- en jeugdpsychiatrie richt zich tot kinderen en jongeren tussen 
6 en 18 jaar die op verschillende terreinen (school, gezin, vrije tijd, enz.) ernstig zijn 
vastgelopen in hun ontwikkeling en functioneren (gedragsmatig, emotioneel, 
contextueel) en hiervoor gespecialiseerde kinderpsychiatrische hulp nodig hebben. 



De inclusie- en exclusie zijn bepaald in de visietekst van de K-dienst. 
De exclusiecriteria zijn: 

 

o Kinderen/jongeren met een matige of ernstige mentale handicap 

o Of met een ernstige drugproblematiek 
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o In de juridische crisiswerking: jongeren die de veiligheid van de aanwezigen in 
gevaar kunnen brengen ( bv. seksueel delinquenten, ernstige 
impulscontrolestoornissen). Eventuele doorverwijzing van jongeren met een 
MOF-dossier naar een FOR-K dienst van Antwerpen of Geel. 

 

 Er zijn volgende zorgmodules: 
 

o Volledige hospitalisatie : 25 bedden (d,n) ( 15 K1, 10 K2) en 2 justitiële 
crisisbedden. 

 Reguliere crisisinterventie: 

o 1 bed voor jongeren tussen de 6 tot 12 jaar, 1 bed voor de 
leeftijd tussen 12 en 18 jaar 

o opnameduur:  maximum 2 weken, 
o doelstelling: probleemtaxatie en (her)oriëntatie 
o jongere wordt opgenomen in de tienerobservatiegroep en krijgt 

daar een “crisisprogramma op maat”. 
 Juridische crisiswerking: jongeren tussen 12 en 18 jaar met een 

jeugdrechtbankdossier, met aanmelding door de jeugdrechter of de 
sociale dienst van de jeugdrechtbank, bij voorkeur arrondissement 
Tongeren. Het statuut kan variëren: gedwongen opname (10-tal per 
jaar), plaatsing, hoogdringende maatregel of tijdelijk verblijf. 

o opnameduur: van 24 u. tot 2 weken, maximum één keer 
verlengbaar met 2 weken 

o opname in de crisisgroep, onderdeel van de 
tienerobservatiegroep 

o apart behandelprogramma, intensieve samenwerking met de 
context. 

o na ontslag mogelijkheid tot outreaching. 
 Observatie 

o opnameduur: max. 9 weken durende observatieperiode 
o doelstelling: diagnostische en behandelingsdoelstellingen en 

het uitstippelen van eventuele vervolgbehandeling met alle 
betrokken actoren 

o verdere behandeling na doorverwijzing in de 
behandelingsgroep 

 Behandeling 

o maximale opnameduur 6 maanden, 
o behandelingsdoelstellingen, (her)oriëntatie, maatschappelijke 

(re)integratie. 

o Daghospitalisatie : 5 k(d), met 2 formules: 
 Diagnose en advies: twee afzonderlijke dagen voor grondige 

diagnosestelling (psycho-diagnotisch, kinderpsychiatrisch, 
contextexploratie, neurologische screening, psychomotorisch 
onderzoek en advies naar eventuele verdere behandeling). 

 Observatie en behandeling: dagelijks van 9.00 u. tot 17.00 u., 
inschakeling in leefgroep- en therapieprogramma. 

o Nachthospitaal :5 k(n): overdag naar school buiten de dienst, na de schooltijd 
orthopedagogische en therapeutische ondersteuning. 

o Nazorg: outreaching op indicatie. 
-doelstelling: (her)opname voorkomen door de begeleiding van de 
jongere en de context 

 

 De algemene werking berust op 3 belangrijke pijlers: 
 

o intensief werken met het kind 
o nauwe samenwerking met het gezin 
o maximale betrokkenheid van de ruime context 

Er wordt uitgegaan van volgende denkkaders: 
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o ontwikkelingsgericht werken 
o orthopedagogisch werken 
o systeemgericht werken 

o medisch-kinderpsychiatrisch werken 

 In de visietekst van de K-dienst wordt omschreven welke de aandachtspunten zijn op 
medisch, verpleegkundig, paramedisch en psychologisch vlak en wat kan verwacht 
worden van de maatschappelijk werker, de leerkracht, de ergotherapeut en de 
bewegingstherapeut. 

De werking van de afdeling werd bevraagd in aanwezigheid van de 3 kinder- en 
jeugdpsychiaters en de verantwoordelijke psychologe. 

 De afdeling wordt aangestuurd door: 
 

o Psychiater, diensthoofd van de K-dienst 
o Hoofdverpleegkundige, gebrevetteerde psychiatrisch verpleegkundige (0,80 Vte) , 

zonder bijkomende opleiding. 
Mevr. beëindigd haar actieve loopbaan medio 2011. 

o Kinder- en jeugdpsychologe 

 Er werken 3 kinder- en jeugdpsychiaters op de K-dienst: 
 

o verbonden aan de kindergroep voor observatie en behandeling (leefgroep 2), 
en bijgestaan door een assistent-psychiater 

o verbonden aan de tienerbehandelingsgroep (leefgroep 3) 
o verbonden aan de tiener-observatiegroep, met als onderdeel een groep voor 

crisisopvang (leefgroep 1) 
 

 Het multidisciplinaire team is als volgt samengesteld: 
 

o Gegrad./bachelor vp, optie psychiatrie/GGZ 4,40 Vte 
o Gebrev./gedipl. Vp. optie psychiatrie/GGZ 3,60 Vte 
o Sociaal verpl. (A1) 1,00 Vte 
o Gebrev./ gedipl. Vp. 1,00 Vte 
o Psycholoog 8,00 Vte. 
o Ergotherapeut 2,00 Vte 
o Bachelor Orthopedagogie 3,00 Vte 
o Opvoeder A 6,20 Vte 
o Opvoeder A2 0,80 Vte 
o Maatschappelijk werker 1,00 Vte 
o Lic. lichaamsbeweging 1,00 Vte 

o Onderwijzeres 0,80 Vte 

 24/24 u. permanentie: 

 
o Op basis van het uurrooster van de maand maart kan gesteld worden dat de 

verpleegkundige permanentie tijdens de dag voor de K-dienst verzekerd is, 
zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Tijdens het weekend is de 
personeelsbestaffing beperkt omdat er veel kinderen afwezig zijn. 

o Tijdens de week zijn er 2 medewerkers per nacht ( minstens één 
verpleegkundige), tijdens het weekend één medewerker (beperkt aantal 
kinderen aanwezig). Uit het uurrooster is af te leiden dat er niet altijd een 
verpleegkundige aanwezig is tijdens de nacht (WE 19-20/03: een opvoedster, 
21-22/03 en 30-31/03: 2 opvoedsters/ nacht). Tijdens de week is er één 
medewerker met vaste nachtdienst, de 2de medewerker komt uit het 
dagequipe. 
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o Voor het niet verzorgend equipe is een afzonderlijk uurrooster ter beschikking, 
wat tegemoet komt aan  de continuïteit. 

 

 De jeugd- en kinderpsychiaters zijn ingeschakeld in de permanentie van het 
ziekenhuis. 
Indien er zich een probleem stelt op de K-dienst wordt er ten allen tijde één van de 
psychiaters van de K-dienst gecontacteerd en het diensthoofd is altijd telefonisch 
bereikbaar. Deze werkwijze heeft tot positief gevolg dat problemen gemakkelijker 
opgelost geraken. 

 
 De overlegstructuur is goed georganiseerd. Er zijn overlegmomenten m.b.t. de 

doelgroep en overlegmomenten die betrekking hebben op de werking van de dienst. 
M.b.t. de doelgroep: 

 
o Briefing: 3 x /dag, bij dienstoverdracht/leefgroep: leefgroepbegeleider en 

psychologe 
De artsen worden gebrieft per mail over het dag- en nachtverloop. 
Maandag: briefing (overzicht van het weekend) met de artsen, 
verpleegkundigen, hoofdverpleegkundige, ergotherapeuten, psychologe en 
sporttherapeut. 

o Stafbespreking: wekelijks voor elke leefgroep: één patiënt wordt uitvoerig 
besproken, anderen worden kort overlopen. Aanwezigen: arts (met 
eindbeslissing), hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, therapeuten. 

o Mini-team: op woensdag, per leefgroep in aanwezigheid van de 
hoofdverpleegkundige, de verpleegkundige, de groepsleiding en 2 
psychologen. 
Doelstelling: het uitdiepen  van de afspraken van het MDO, op leeftijdsniveau. 

o Kernteam: wekelijks overleg met de arts en assistent per leefgroep m.b.t. de 
medicatie en inhoudelijke aansturing van het therapeutisch luik. 

 

M.b.t. de werking: 
o Om de 2 maanden een werkvergadering voor alle personeelsleden waarbij de 

werking van de afdeling aan bod komt. Er is ook een maandelijkse 
afdelingsnieuwsbrief. 

o Beleidsvergadering: Het beleidsteam (artsen, hoofdverpleegkundige en 
psychologe) overlegt wekelijks (max. 1.30 u.). Op de agenda staan: 

 dagdagelijkse problemen van de afdeling 
 punten uit het jaaractieplan van de K-dienst. 

Van de vergadering wordt een verslag gemaakt die overgemaakt 
wordt aan het verpleegkundig departement. Om de 3 maanden wordt 
een beleidsvergadering georganiseerd met de 
verpleegkundig/paramedisch directeur, de hoofdgeneesheer, de 
hoofdverpleegkundige, de psychologe om de afdelingsthema’s verder 
uit te diepen. 

 

 Per leefgroep zijn er 5 à 6 vaste teamleden, (psychiatrisch) verpleegkundigen en 
opvoeders. Per kind is een “kindverantwoordelijke” die behandelingsgegevens opvolgt 
en coördineert, 
De arts is eindverantwoordelijke voor de behandeling van het kind uit haar toegewezen 
leefgroep. 
De ergo-, muziek-(?), bewegingstherapeut, leerkracht, therapeut training sociale 
vaardigheden begeleiden de kinderen individueel en/of in groep. 
Een kinder- en jeugdpsychologe heeft 1 à 2 x per week een individuele gesprek- of 
spelsessie per kind. 
Gezinstherapeuten werken samen met de ouders rond het probleemgedrag van het 
kind, eventueel met betrokkenheid van de andere kinderen van het gezin. 
De maatschappelijk werker is het aanspreekpunt voor het sociale, administratieve en 
financiële luik m.b.t. de opname van het kind. 
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 Elke opname wordt voorafgegaan door een aanvraag ( meestal telefonisch) en een 
intakegesprek met het kind, het gezin en belangrijke derden. De contactpersonen zijn 
de afdelingsarts, de hoofdverpleegkundige of de maatschappelijk werker. Indien het 
kind niet gekend is (bv. vanuit de liaisonpsychiatrie) is er een eerste gesprek in 
aanwezigheid van de arts, bij een 2de  gesprek sluit de arts ook meestal aan. 

 

 Op het moment van de opname: 

 
o heeft de maatschappelijk werker een gesprek met de ouders waarbij 

belangrijke en aanvullende informatie wordt opgevraagd 

o een rondleiding indien voorafgaand nog niet gebeurd 
o een leefgroepbegeleider is verantwoordelijk voor het doornemen van het 

infoboekje met het kind 
o het kind wordt zo snel mogelijk ingeschakeld in het dagprogramma 

o bijkomende medische onderzoeken (indien niet voorafgaand) 

 De contacten met de ouders (context) worden in het zorgtraject dat het kind volgt als 
zeer belangrijk geacht. Op regelmatige basis zijn er gesprekken o.a. in de eerste week 
van de opname en bij ontslag één of meerdere gezinsgesprekken, wekelijks een 
opvolggesprek, na een observatieperiode een adviesgesprek. 

 
 Per leeftijd is er een therapierooster die in een weekplanning in de leefgroep wordt 

opgehangen. Inhoudelijk komt het voor de 3 leefgroepen neer op: 
ergotherapie, klas, bewegingstherapie, energie (voeding en beweging), 
muziektherapie, sociale vaardigheidstraining, aangevuld met een aantal sessies die 
door de groepsleiding wordt begeleid (bv. kamerorde, lichaamshygiëne, leesmoment). 
Het rooster geeft ook ruimte voor individuele sessies, psycho-educatiemomenten of 
kan vervangen worden door activiteiten op de kamer. 

 

 Op de K-dienst is een uitgesproken visie over de toepassing van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Deze worden zeer uitzonderlijk toegepast, na overleg met de arts en 
beperkt in de tijd. Wat ook af te leiden is uit de registratie in het afzonderingsregister. 
Het afzonderingsdossier werd in orde bevonden. 

 

 In het jaaractieplan 2011 komen volgende items aan bod: 
 

o Bij het opnamebeleid wordt nagedacht over de richting die men wil gaan en op 
welke doelgroepen men zich wil richten 

o Afzonderen 
o Het implementeren van een zorgplan in de observatie- en kindergroep 

o Het uitwerken van klinische paden (ADHD, ASS) 

 Architectuur: 
De K-dienst is gehuisvest in een containergebouw. Zoals in vorig inspectieverslag 
(juni 2005) wordt aangegeven heeft dit gebouw zijn beperkingen. Het gebouw is niet te 
renoveren. Het is evenwel goed onderhouden. 

 
In het voorjaar van 2011 wordt een goedkeuring verwacht van het VIPA voor de 
realisatie van een nieuwbouw, op dezelfde locatie. De nieuwbouwplannen zijn zo goed 
als klaar. Men hoopt met de werken te kunnen starten begin 2012. 

 
In vorig inspectieverslag werden volgende opmerkingen geformuleerd: het weinig 
aantrekkelijk leefmilieu, onvoldoende privacy in de gemeenschappelijke kamers, 
onvoldoende ruimte, onvoldoende geluidsisolatie. 

 

Er werden geen initiatieven genomen om aan deze opmerkingen tegemoet te komen 
met uitzondering van de huiselijkheid. Er werd meubilair aangekocht om de zitruimte 
huiselijker en aangenamer in te richten en de afdelingskeuken werd vernieuwd. 
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Sterke punten 
 

 De K-dienst sluit aan bij een provinciaal gesubsidieerd project van outreaching voor 
jongeren met een mentale handicap en psychiatrische problematiek, verwezen door de 
jeugdrechtbank. 

 

 Voor elke leefgroep en de crisiswerking is een infobrochure ter beschikking voor de 
ouders en voor het kind, die zowel qua lay-out als inhoudelijk mogen gezien worden. 

 

 Bij ontslag krijgt het kind en de familie de gelegenheid een tevredenheidsenquête in te 
vullen, die ontwikkeld is door en voor een K-dienst, 
De enquête wordt anoniem ingevuld, wordt gebruikt bij een crisisopname en voor elke 
leefgroep. De resultaten worden gebruikt om de werking van de dienst te 
optimaliseren. 

 

Non-conformiteit 

 

 Niet elke nacht is er een verpleegkundige aanwezig op de dienst. 
 

Tekortkomingen 

 

 De gemeenschappelijke kamers bieden onvoldoende privacy. 
 

 De infrastructuur voelt niet meer aan wat van een K-dienst mag verwacht worden. 
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9 Module Resultaten 

9.1 Resultaten bij klanten 

 

Algemene vaststellingen 
 

 In het Medisch Centrum St.-Jozef zijn klanten/partners duidelijk benoemd. 
Op regelmatige basis gebeurt een toetsing over hun tevredenheid. 

 

o Tevredenheid patiënten 
 De patiënten van A-,T-, en K-afdelingen, met voldoende betrokkenheid 

worden (anoniem) bevraagd over hun tevredenheid. Voor de kinderen 
is er een aangepaste vragenlijst. De patiënten worden op de 
zorgeenheden hiervoor begeleid door een medewerker die niet 
verbonden is aan de zorgeenheid. Sinds 2005 gebeurt dit tweemaal 
per jaar. De bevraging gebeurt aan de hand van een vragenlijst (Delta) 
ontwikkeld door het CZV, die ook de gegevens verwerkt. 

Vanaf 2011 worden de resultaten besproken op het niveau van de 
RvB, wat voorheen gebeurde op  het niveau van de afdeling. 

 
o Tevredenheid verwijzers (huisartsen, CLB’s, CGG’s, Reval, BW, instellingen 

gehandicaptenzorg) 
 Sedert 2006 gebeurt er een tevredenheidsmeting bij de verwijzers 

binnen de 14 dagen na het medisch ontslag van de A-patiënten. De 
verwijzer wordt telefonisch gecontacteerd door medewerkers van de 
sociale dienst. De gegevens worden verwerkt door de sociale dienst. 
De resultaten worden besproken met de geneesheren en huisartsen 
tijdens de neuropsychiatrische colloqia (minimaal 2x per jaar) die met 
de geneesheren wordt georganiseerd. 

 
o Evaluatie met opleidingsinstellingen (scholen voor verpleegkunde, logistieke 

assistenten, geneeskunde) 
 Bij deze bevraging wordt gepeild naar de wederzijdse tevredenheid. 

Dit gebeurt naar aanleiding van het afsluiten van het academiejaar aan 
de hand van een gesprek met vertegenwoordigers van het MC St.- 
Jozef en de opleidingsinstellingen. 
Vanaf 2011 wordt de directie betrokken bij de bespreking van de 
resultaten. 

 
o Tevredenheid studenten (alle studenten die stage lopen binnen het medisch, 

paramedisch en verpleegkundig departement) 
 Bij de studenten wordt gepeild naar de tevredenheid m.b.t. opvang, 

begeleiding en aangeboden leersituatie. 

Bij de aanvang van de stage krijgt de student een evaluatieformulier 
die op het einde van de stage wordt ingevuld. 
De vragenlijst werd door het ziekenhuis zelf ontwikkeld op basis van 
de evaluatieformulieren van hogescholen en universiteiten. 
Vanaf 2011 wordt de directie ook betrokken bij de bespreking van de 
resultaten. 

 
o Evaluatie met bezoekgroepen (voor wie de rondleiding georganiseerd wordt 

door medewerkers van het verpleegkundig-paramedisch departement). De 
doelstelling is een positieve beeldvorming te bekomen in de maatschappij over 
de psychiatrie maar ook over het M.C. St.-Jozef. 
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 Maandelijks is er overleg met de externe ombudspersoon. Volgens de directie is de 
anonimiteit van de geformuleerde klachten een moeilijkheid bij het zoeken naar een 
gepaste oplossing. 

 

 Het ziekenhuis is stageplaats voor vele disciplines. Zij beschouwt het als een uitdaging 
om op deze manier voeling te blijven houden met nieuwe ontwikkelingen binnen de 
gezondheidszorg. Als stageplaats zijn er vele contacten met hogescholen en 
universiteiten en een actieve mentorenwerking voor de onderscheiden opleidingen. 
Met diverse opleidingsinstellingen wordt jaarlijks een evaluatie gehouden. 
Ook de studenten krijgen op het einde van hun stage de mogelijkheid hun bevindingen 
mee te delen. 

 

Aanbevelingen 

 

 Ondanks het feit dat het M.C. St.-Jozef samenwerkt met familie- en 
patiëntenorganisaties, BW, PVT, RH, wordt er nog niet gepeild naar hun tevredenheid 
en verwachtingen. Bij de verwijzers wordt enkel de tevredenheid van de 
geneesheren/huisartsen getoetst. 

 

 Het werken aan een grotere patiëntenparticipatie strekt tot aanbeveling. 

 

 
9.2 Resultaten bij medewerkers 

 

Algemene vaststellingen 
 

 In de periode 2006 – 2010 werden een aantal parameters opgevolgd waaronder 
absenteïsme en het aantal medewerkers die beslisten om niet langer in het M.C. St.- 
Jozef te werken. 
Daarnaast werd aan de hand van functioneringsgesprekken getoetst naar de 
tevredenheid van medewerkers en i.k.v. patiëntveiligheid werd een cultuurmeting 
gehouden. 
In 2010 werd gestart met teambuildingsactiviteiten voor het verpleegkundig- 
paramedisch departement waar het ziekenhuis tussenkomt in werktijd en budget. 

 

 De tevredenheid van de medewerkers wordt opgevolgd aan de hand van: 
 

o de cultuurmeting: men beoogt met deze meting het optimaliseren van de 
tevredenheid van de medewerker. Aan de hand van de resultaten worden 
concrete acties ondernomen op het niveau van het ziekenhuis en op het 
niveau van de zorgeenheid/dienst. De resultaten worden besproken met de 
directie en de hoofdverpleegkundigen/diensthoofden. 

o een cultuurmeting ( i.k.v. patiëntveiligheid FOD Volksgezondheid) in het 
voorjaar 2011. 
Na de eerste cultuurmeting werd als doelstelling geformuleerd: het besteden 
van extra aandacht aan overdracht van informatie bij transfer van een patiënt 
naar een andere zorgeenheid om de tevredenheid van medewerkers te 
verhogen 
Als actie werd de invoering van de verpleeganamnese (volgens Gordon) in het 
EPD (toepassing in het vooruitzicht) vooropgesteld. 

o Functioneringsgesprekken met alle aanwezige medewerkers, op jaarbasis. 
Hiervoor wordt een zelf ontworpen vragenlijst gehanteerd en aangevuld met 
specifieke aandachtsgebieden per zorgeenheid/dienst. Op basis hiervan 
worden verbeteracties opgenomen in het jaaractieplan van de zorgeenheid en 
wordt de individuele medewerker voor de besproken items opgevolgd. Voor de 
functioneringsgesprekken wordt het competentieprofiel gebruikt als leidraad. 
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o evaluatie van het VTO-beleid. De actie die zal ondernomen worden wordt 
bepaald in de loop van 2011. 

o absenteïsme wordt opgevolgd aan de hand van officiële attesten. De 
doelstelling is een adequate inzet van de mobiele equipe en het nagaan van 
de individuele afwezigheden, met bespreekbaarheid tijdens het jaarlijks 
functioneringsgesprek. 

o reden van vrijwillig ontslag wordt als basis gebruikt voor het voeren van een 
adequaat aanwervingsbeleid. Met ingang van 2011 worden de resultaten 
besproken met de RvB, de directie, hoofdverpleegkundigen/diensthoofden en 
de ondernemingsraad. 

o Teambuilding activiteiten met als doel de samenwerking en de communicatie 
binnen de teams te bevorderen. 

 

 In haar beleidsplan (2011-2015) voorziet het ziekenhuis in het oprichten van een HRM- 
departement. 

 

 Momenteel is er in het ziekenhuis geen vrijwilligerswerking meer. Het is de bedoeling 
hier terug mee van start te gaan. Gepensioneerde medewerkers zullen aangesproken 
worden om in dit project te stappen. 

 

 
9.3 Resultaten in de samenleving 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Met zijn 534 personeelsleden (goed voor 393,51 Vte) is het MC Sint-Jozef de grootste 
werkgever in Bilzen. 

 

In een hierna volgende opsomming toont het ziekenhuis aan dat er inspanningen worden 
geleverd ten aanzien van de samenleving, zorgpartners, kennis verhoging, samenwerking, … 

 Op vlak van preventie en gezondheidszorg worden psycho-educatiemomenten 
voorzien voor familie (familieavonden) en/of patiënt hetzij op afdelingsniveau hetzij 
afdelingoverstijgend. Voor de organisatie hiervan wordt samengewerkt met Similes. In 
haar website verwijst het ziekenhuis naar Uilenspiegel, een patiëntenorganisatie. 

 

 I.k.v. liaisonpsychiatrie en de structurele samenwerking doen artsen consultaties in AZ, 
CGG (ook voor kinder- en jeugdpsychiatrie) en geven ondersteuning in de residentiële 
ouderenzorg op vraag. Er is aansluiting bij het expertisecentrum autisme. 
Het ziekenhuis is partner bij de ontwikkeling van zorgtrajecten; voorbeeld hiervan is 
het project outreaching –VAPH. 

 

 N.a.v. de samenwerking met de politie werd een bezoek gebracht aan het ziekenhuis 
waar een hoofdverpleegkundige toelichting gaf over hoe omgaan met moeilijke 
patiënten. Verder is er op regelmatige basis contact met de lokale politie. 

 
 Medewerkers zijn gastdocent in meerdere opleidingscentra o.a. in scholen met de 

opleiding ergotherapie en orthopedagogie, psychologie en verpleegkunde 
 

 Wat de vormingen betreft zijn er volgende initiatieven: 
 

o Vier maal per jaar worden vormingssessies georganiseerd in het ziekenhuis 
voor de locale/regionale huisartsen. De onderwerpen hebben o.a. betrekking 
op psycho-educatie, gedwongen opnames, crisisinterventies bij kinderen, 
gebruik neuroleptica. 

o In de mentorenopleiding komen nieuwe ontwikkelingen aan bod 
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o Als stageplaats wordt kennis doorgegeven aan meerdere disciplines; sinds 4 
jaar komen ook artsen in opleiding op stage. 

o Er worden avondsessies georganiseerd die niet alleen toegankelijk zijn voor 
deskundigen maar ook voor familie en patiënt (bv. bipolaire stoornissen). 

 

 Het ziekenhuis is afgevaardigd in VVGG, in BW De Overstap, in een 
ziekenhuisassociatie en sluit informatief aan bij Obasi. De directeur/hoofdgeneesheer 
sluit o.a. aan bij de wetenschappelijke vereniging voor de psychiatrie, is lid van VOKA, 
HOSPILIM en zetelt in de raad van de banaba-opleiding van de provinciale 
hogeschool. 

 

 Initiatieven van het ziekenhuis die een bijdrage leveren tot een positieve beeldvorming 
van de psychiatrische patiënt zijn o.a.: 

 
o Jaarlijks worden verscheidene bezoekersgroepen ontvangen. Op informele 

wijze wordt na het bezoek bevraagd wat de bijdrage is aan de beeldvorming 
over de “wereld van de psychiatrie”. 

o Er is het initiatief wisselwerking zaalvoetbal 
o Patiënten sluiten aan bij de regionale sportprogramma’s 
o Patiënten nemen deel aan georganiseerde wandelingen o.a. uitgestippeld 

traject op het domein 
o N.a.v. het nieuwbouwproject van het PVT is er info naar de buren, de site 

kreeg media aandacht n.a.v. opgravingen 

o Het ziekenhuis is opgenomen in de toeristische gids 

o Voor medewerkers is er het Q-krant. 

Aanbevelingen 
 

 De huidige website van het ziekenhuis is niet meer up-to-date. Het strekt tot 
aanbeveling bij het bijwerken ook aandacht te hebben voor info m.b.t. activiteiten die 
georganiseerd worden vanuit het ziekenhuis voor externen (bv. opleidingen, 
colloqia,…) 

 

 Zoals in dit rapport aangegeven is er op het moment van de audit van het ziekenhuis 
geen vrijwilligerswerking meer. Dit initiatief zal opnieuw opgestart worden. Het is 
wenselijk hiervoor zich niet enkel te beroepen op gepensioneerde medewerkers maar 
dit initiatief ruimer bekend te maken. 

 

 
9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 

 

Algemene vaststellingen 

Karakteristieken van het ziekenhuis 
 

 Het ziekenhuis heeft zijn doelgroepen in algemene lijnen in beeld. Het profiel is vooral 
dit van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met een eerder regionale werking. 

 

Verantwoording en transparantie 
 

 Er wordt intern verantwoording afgelegd ten aanzien van de klassieke organen 
(medische raad, ondernemingsraad,..) extern worden balans en jaarrekening bekend 
gemaakt. 

 

 De bedrijfsrevisor attesteerde de jaarrekening zonder voorbehoud, wel met de 
opmerking dat het K.B. van 19 juni 2007 toegepast wordt, wat als niet gelijkwaardig 
beschouwd wordt met het KB van 19 december 2003. 
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 Ten aanzien van het beleid omtrent risico’s , incidenten en calamiteiten maakt men 
gebruik van het instrument Navigator voor agressieincidenten. (fona: valincidenten, 
decubitus, suïcidepogingen, agressie, fouten medicatie, MRSA, Clostridium). 

 

 Er is een globaal jaarverslag 2010 waarin summier maar toch overzichtelijk inzicht 
gegeven wordt in de wijze waarop het ziekenhuis in dat jaar evolueerde, dit aan de 
hand van een EFQM stramien. 

 

Opvolging aan de hand van registratie en indicatoren 

 
 Indicatoren omtrent klinische performantie zullen vanaf 2011 volgens doelgroepen 

opgevolgd worden. Er wordt tweemaal per jaar gemeten met delta. 
Er is opvolging van de voortgang m.b.t; de indicatoren: klinische performantie, 
operationeel, cliëntentevredenheid, medewerkerstevredenheid. 

Er zijn aangepaste bevragingen voor patiëntentevredenheid: 2 x per jaar via Delta. Er 
is een aparte vragenlijst voor kinderen/jongeren. 

 

Veilige zorg 

 

 Voor de opvolging van risico’s verwijst men naar het patiëntendossier. Er zijn een 
aantal specifieke afspraken. Een aantal indicatoren worden opgevolgd met behulp van 
Navigator maar in de zelfevaluatie van het ziekenhuis niet besproken. 
Wat ECT betreft is er een nieuw beleid (september 2010), veiligheid wordt bewaakt 
door protocol, specifieke registraties. 

 

Gebruikersgerichtheid/gepaste zorg 
 

 Er zijn mogelijkheden om snel in te spelen op een hulpvraag (crisisopvang A1 en K- 
dienst). 
Wat betreft wachtlijsten werden geen cijfers ter beschikking gesteld, wel de melding dat 
men met verwijzer uitkijkt naar alternatieven. In 2011 wordt de registratie vernieuwd. 
Wat betreft informatie is er een stroomdiagram en een huishoudelijk reglement in elke 
afdelingsbrochure 
Men betrekt familie bij de behandeling, hetzij via gezinstherapeutische of 
systeemtherapeutische gesprekken. 
De procedure klachtenbemiddeling werd herwerkt in februari 2011. 
Comfort wordt bewaakt: door verpleging wat betreft hygiëne, infrastructuur door 
ondersteunende diensten, voeding door comité voeding. 
Privacy wordt bewaakt door een aantal afspraken (vb. gebruikscode EPD). 
Evaluatie van de behandeling gebeurt volgens de planning van de 
hoofdverpleegkundige. 
Respect voor de patiëntenrechten wordt op meerdere manieren opgevolgd (o.m. 
bevraging Delta) 

 
Toegankelijke zorg 

 
 Er zijn een aantal initiatieven geweest om stil te staan bij toegankelijkheid (MPG, 

SWOT-analyse, bevraging bij huisartsen). 
Men hanteert als exclusiecriterium matig tot diep mentaal gehandicapten 

 

Continuïteit 
 

 Ontslagbrieven worden tijdig verzonden. Opvolging gebeurt via steekproeven, en er 
gebeurt bijsturing. 
I.v.m. nazorg is te vermelden dat er ontslagmanagement is, dat er samenwerking is 
met CGG, en dat er specifieke afspraken zijn met VGGZ wat betreft kinderen en 
jongeren (met metingen langs beide kanten). Voor ouderen is er een uitgewerkt 
zorgnet. 
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Voor chronische patiënten is er samenwerking met PVT en BW. 
Er is een eigen polikliniek waar ambulante zorg kan plaats vinden. Voor kinderen en 
jongeren zijn er uitgebreide faciliteiten in de samenwerking. 

 

Doelmatige zorg 

 
 De bezettingscijfers zijn als goed te beschouwen met uitzondering van de partiële 

hospitalisatie in A en K. (a nacht: 5 %, k dag: 8,6 %, k nacht: 36 %) 
Omtrent het aantal uren directe patiëntenzorg is enkel registratie beschikbaar voor 
ergotherapeuten. 

 

Doeltreffende zorg 
 

 Er zijn cijfers bekend via MPG, maar in de zelfevaluatie worden hier geen uitspraken 
over gedaan. 

 

Deskundige zorg 

 
 Jaarlijks zijn er drie vormingsmomenten per zorgeenheid/dienst. 

Er is een individuele vormingsfiche per medewerker 
Jaarlijks is er vorming over agressie, stress, hygiëne. 
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10 Bespreking 

 
Het psychiatrisch ziekenhuis “Medisch Centrum St.-Jozef” te Munsterbilzen is een algemeen 
en regionaal psychiatrisch ziekenhuis met een ruim behandelaanbod. Het ziekenhuis heeft ook 
een opleidingsfunctie. 

Het ziekenhuis probeert zich voor te bereiden op een aantal transities die in het ziekenhuis 
zullen plaats vinden. 

Ook tracht het zich te positioneren in het zich wijzigend landschap van de GGZ in Limburg, 
waarbij het zijn focus vooral richt op Midden-Limburg en (Zuid) Oost-Limburg, hinterland waar 
de meeste patiënten vandaan komen. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de regionale overcapaciteit aan bedden in Zuid- 
Limburg kan geherlocaliseerd en tegelijk omgezet worden in moderne zorgvormen dit ten 
behoeve van de hele provincie. 

Het strategisch beleidsplan is erg ambitieus en omvattend opgesteld en is de inspiratiebron 
voor de jaaractieplannen. Hoewel er toch reeds zekere traditie bestaat om te werken met 
beleidsplannen op afdelingsniveau, per topic, ... is er toch aandacht nodig voor het haalbare, in 
het bijzonder ook in de taakverdeling. 

Het strategisch beleidsplan is een duidelijk antwoord van het ziekenhuis hoe het zal trachten 
de verwachtingen (referentiekader) van de overheid omtrent de kwaliteit van zorg te realiseren. 

Om de veranderingsprocessen die het ziekenhuis voor ogen heeft tot een goed einde te 
brengen zal het organiseren van betrokkenheid en aanleveren van ondersteuning in bijzonder 
voor de personeelsleden die de veranderingen moeten dragen en uitvoeren (middenniveau) 
een belangrijke uitdaging betekenen. 

 

Een modern personeelsbeleid kan hierbij ook voor de nodige ondersteuning zorgen. 

Een aantal tools zijn reeds aanwezig: er zijn enkele nieuwe functionarissen (nieuwe 
verpleegkundig-paramedisch directeur, adjunct-hoofdgeneesheer) en er zijn werkgroepen 
geïnstalleerd. 

 

Het kwaliteitsbeleid, dat gebaseerd is op het EFQM - model kan aan kracht winnen door het 
laten aanvullen van de vermelde managementinsteek door een meer psychiatrisch- 
zorginhoudelijke benadering en in methodiek door een uitgebreidere synthese en evaluatie. 

Een opvallende vaststelling is dat de doelgroepen op de verschillende afdelingen nog vrij 
heterogeen samengesteld zijn, en de zorg nog vrij generiek is. Aanbeveling om het 
behandelbeleid verder uit te werken in meer gespecialiseerde zorgprogramma’s. 
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Er is geen bezwaar om de uitoefening van de patiëntenrechten te laten aansluiten op het 
interne kwaliteitsbeleid, maar zowel de interne als de externe ombudsfunctie zouden best toch 
drempelloos en rechtstreeks toegankelijk moeten zijn. 

 

De infrastructuur (de meer recente gebouwen) is mooi en draagt bij tot een drempelverlaging 
van de zorg. Er dient op kortere termijn nog wel een nieuwbouw gerealiseerd te worden voor 
de K-dienst. 


