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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 18/01, donderdag 20/01 en dinsdag 
25/01/2011. 

Op datum van 22 maart 2011 vond er een terugkomdag plaats in Brussel. Opmerkingen of 
toevoegingen n.a.v. deze terugkomdag zullen in het definitief verslag opgenomen worden in 
cursieve vorm. 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX 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 – 
11u00 

Beleid 
Gezinsverpleging 

Afdeling 
Amber 
Divisie 
Ouderen 

Beleid 
Inreach 

Kwaliteitsbeleid Verpleegkundig 
Beleid 

11u00 – 
12u30 

Werking 
Gezinsverpleging 
per Divisie 

Campus De Hutten en 
Campus De Markt 

12u30 – 
14u00 

Middagmaal 

14u00 – 
14u30 

Medische Raad Resultaten 
in de 
samenleving 

Therapeutisch 
Beleid 

Afdeling Open Opname 
Divisie Volwassenen 

14u30 – 
16u00 

Medisch Beleid Resultaten bij 
klanten en 
medewerkers 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Dag 2  
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 XXXX XXXX 

9u30 – 10u45 Ethisch Comité Suïcidepreventie en 
Veiligheidsbeleid 

10u45 – 12u00 Zorgprocessen Comité Ziekenhuishygiëne 

12u00 – 13u00 Ombudsfunctie 

13u00 – 14u00 Middagmaal 

 

 Dag 3   
 XXXX XXXX XXXX 

9u30 – 
10u30 

Algemeen Beleid en 
Strategisch Management 

Sociale en 
herstelgerichte zorg en 
zorg naar familie 

Medicatiedistributie 

10u30 – 
12u00 

Divisie Volwassen 
Angst & Depressie 

Divisie Jongeren 

12u00 – 
13u00 

Gesprek Pleeggezinnen 

13u00 – 
14u00 

Middagmaal 

14u00 – 
15u00 

Bezoek Klinische Afdeling 
Gezinsverpleging 

  

15u00 – 
16u00 

Bezoek Wijkcentrum   

 
 
 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 

Adres Dr. Sanodreef 4 

Gemeente 2440 Geel 

Telefoon 014-57 91 11 

Fax 014-58 04 48 

E-mail info@opzgeel.be 

Website www.opzgeel.be 

Inrichtende macht OPZ Geel Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse 
Overheid 

Voorzitter Raad van Beheer XXXX 

 
 

1.6.2 Organogram 
 

Administrateur generaal XXXX 

Algemeen directeur 
Afdeling Patiëntenzorg 

XXXX 

Paramedisch directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Verpleegkundig directeur XXXX 

Financieel directeur XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 

mailto:info@opzgeel.be
http://www.opzgeel.be/
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1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst 
 

Dienst per kenletter Geneesheer- 
diensthoofd 

Divisie Adjunct-hoofdgeneesheer 

A Geen Volwassenen XXXX 

T Geen Rehabilitatie XXXX 

Tf Geen   
Tg Geen Ouderen XXXX 

K Geen Jongeren 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 

 XXXX 
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2 Administratieve gegevens 

 
2.1 Laatste erkenning 

 Aan het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, Pas 200, 2440 Geel werd onder het 
erkenningsnurnmer 939 een verlenging van erkenning verleend aan het Openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis, Dr.-Sanodreef 4, 2440 Geel voor 858 bedden/plaatsen, 
zijnde : 

o 75 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 
december 2010. 

o 30 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 
2 010. 

o 16 K-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 
december 2010. 

o 4 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 
2010. 

o 30 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 
december 2010. 

o 10 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 
2010. 

o 5 t-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2 
010. 

o 120 Tf-bedden vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2010. 
o 30 T-bedden (dag- en nachthospitalisatie) voor geriatrische patiënten die een 

neuropsychiatrische behandeling vergen vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 
december 2010. 

o 538 tf-plaatsen vanaf 1 januari 2005 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 divisies: 

 

 

Afdeling Kenletter 

Divisie Jongeren  
Leefgroep Kids 8 K-bedden 

Leefgroep Tieners 8 K-bedden 

Dagopname 4 k-plaatsen 

Forensische dienst 7 For K-bedden + 1 Crisisbed (buiten 
erkenning) 

  
Divisie Volwassenen  
Opname eenheid Gesloten Opname 

Open Opname 
20 A-bedden 
25 A-bedden 

Psychosezorg 15 A-bedden 
15 T-bedden 

Angst & Depressie 15T-bedden 
15 Tf-bedden 

Structurerende Zorg 30 Tf-bedden 

Dagkliniek 15 a-plaatsen 
5 t-plaatsen 

Divisie Ouderen  
Opname-eenheid 15 A-bedden 

14 Tger-bedden 
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Behandeleenheid 16 Tger-bedden 
4 Tf-bedden 

Verblijfseenheid 30 Tf-bedden 

Somatische Eenheid 24 Tf-bedden 

Dagkliniek 5 a-plaatsen 
5 t-plaatsen 

  
Divisie Rehabilitatie  
Dagkliniek Psychotici 10 a-plaatsen 

Intramurale zorg 17 Tf-bedden 

Gezinsverpleging 538 tf-plaatsen 

PVT 60 PVT-bedden + bijkomend 15 PVT-bedden 
aangevraagd 

 

 

 Voor de divisie Volwassenen moet hier nog aan toegevoegd worden dat men nog 5 t- 
bedden heeft die naargelang de zorgvraag in gebruik komen op de verschillende 
leefeenheden. 

 
Non-conformiteiten 

 
 De PVT-bedden dienen apart beheerd te worden en kunnen per definitie geen deel 

uitmaken van een divisie van het ziekenhuis. 

 

 De 5 t-bedden dienen een vast onderkomen te krijgen. 
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3 Architectuur 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest 

en brandweerverslag 

 
Non-conformiteit 

 
 Er is geen brandweerattest en/of brandweerverslag ter beschikking van de inspectie. 

Er zou wel een aanvraag tot controle gebeurd zijn bij de bevoegde brandweerdienst. 
Op de terugkomdag werd medegedeeld dat het controlebezoek door de brandweer 
heeft plaats gevonden op 7 en 8 februari 2011. 

 
Aanbeveling 

 

 Het openspannen van branddeuren, met behulp van een houten spie, dient voorgelegd 
te worden aan de brandweer. In het geval van brand kunnen de branddeuren hun werk 
niet doen in het kader van de compartimentering. 
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4 Module leiderschap 

4.1 Opdrachtsverklaring 

 
Algemene vaststellingen 

 
 Het OPZ Geel vat haar opdrachtsverklaring in drie deeldocumenten : missie, 

kwaliteitsvisie en kerntaken. 
 

o In de missie ligt de nadruk op het publiek karakter en spreidt de kernopdracht 
zich over twee functies: professioneel zorg- en kenniscentrum, dit in een 
tweedelijnsrol, met als bijzonderheden: aandacht voor de psychiatrische 
patiënt en zijn directe omgeving en samen werken aan herstel. 

o Omtrent de kwaliteitsvisie zijn er drie werksporen 
 waarbij het OPZ zich profileert als een organisatie die kwaliteitsvolle 

verantwoorde zorg wil bieden aan alle patiënten, waarbij het deze 
begrippen verder toelicht 

 tevens een kwaliteitsvolle organisatie wil zijn voor de medewerkers en 
de samenleving 

 en dit volgens een integrale aanpak en gericht op continue 
kwaliteitsverbetering 

o Met als kerntaken: 
 Openbare psychiatrische zorgverlening voor kinderen, jongeren, 

volwassenen en ouderen door het beheer van bedden en plaatsen en 
het ontwikkelen en realiseren van activiteiten en diensten in de sector 
geestelijke gezondheidszorg. 

 Het beheer en de organisatie van Psychiatrische Gezinsverpleging. 
 Psychiatrische zorgverlening organiseren voor specifieke doelgroepen 

en minderheden als een externe ondersteuning van andere diensten in 
de sector Welzijn en Volksgezondheid. 

 Specifieke taken uitvoeren en adviezen formuleren in de geestelijke 
gezondheidszorg in opdracht van de voogdijminister of de Vlaamse 
regering. 

 

 De methodiek volgens de welke de opdrachtsverklaring tot stand gekomen is, en hoe 
ze verder ontwikkeld wordt, werd tijdens de audit niet verder bevraagd omdat de 
klemtoon in het gesprek kwam te liggen op de reorganisatie van de structuren en het 
uitzetten van een nieuw strategisch beleid die onder impuls van de leidend ambtenaar 
bij zijn aantreden in samenwerking met de top van de organisatie tot stand gekomen is. 

 

 De opdrachtsverklaring is in belangrijke mate een doorvertaling van de opdrachten die 
de Vlaamse Overheid het OPZ meegegeven heeft: met als basis het 
oprichtingsdecreet als Vlaams Agentschap, het gevat zijn door de algemene 
veranderingsprocessen van de Vlaamse Overheid (Beter Bestuurlijk Beleid) en de 
evaluatie en de hernegotiatie van de kernopdrachten en de hier bijhorende middelen 
(deels federale werkingsmiddelen, deels Vlaamse dotatie) naar aanleiding van de 
beheersovereenkomst die met de Vlaamse Minister bevoegd voor het 
gezondheidsbeleid voor een periode van telkens een legislatuur afgesloten wordt. 

 

 De visie van het OPZ Geel is geëxpliciteerd in het strategisch plan en wordt gedragen 
door een aantal benoemde strategieën die per divisie uitgewerkt werden. 

 

De visie is gericht op de nabije toekomst en omvat: 
 

o Verder uitbouw van semi- en niet residentiële zorg: minst ingrijpende zorgvorm 

o Elke divisie wordt een ‘centre of excellence’ in een of meerdere domeinen 



12 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

o Crisisinterventie wordt gestroomlijnd en transparant gemaakt voor verwijzers met 
oog op kwaliteit 

o Efficiënt en effectief beheer wordt geoptimaliseerd 
o Implementeren ten gronde van een kwaliteits- en verbetercultuur, rekening 

houdend met 4 basiswaarden: patiëntgerichtheid, voortdurend verbeteren, 
samenwerken en betrouwbaarheid. 

 
 Nieuwe medewerkers krijgen via een informatiebrochure bij aanwerving informatie 

omtrent de opdrachtsverklaring. 

 
 De opdrachtsverklaring hangt niet uit in het ziekenhuis, maar is wel op internet en 

intranet terug te vinden. 
 

Aanbevelingen 
 

 Het verder verduidelijken van wat de precieze betekenis is van de passage in de 
kwaliteitsvisie  “het OPZ wil een kwaliteitsvolle organisatie zijn voor de samenleving”. 

 

 Het strategisch beleid is tot stand gekomen met medewerking van de topmedewerkers 
van het ziekenhuis: aanbeveling is om een ruimer draagvlak te zoeken, dit ook met als 
doelen: 
o Cultureel: de betere realisatie van het delen van waarden (shared values), een 

wezenlijk kenmerk van een professionele organisatie. 
o Steun voor verandering: een ruimer draagvlak en steun zoeken voor de 

strategische plannen en hun doorvertaling. 
o Het creëren van een krachtiger bottom-up stroom in de organisatie (bredere 

informatiestroom en grotere participatie). 
 

Het ziekenhuis vult op de terugkomdag aan dat bij de totstandkoming van het beleid er 
zowel in- als extern een feedbackmoment voorzien werd. 

 
 

4.2 Organisatiestructuur 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het OPZ Geel is een Extern Verzelfstandigd Vlaams Agentschap : maakt deel uit van 
de Vlaamse Overheid: beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en is nog 
een van de weinige openbare psychiatrische ziekenhuizen. 

 

 Het psychiatrisch centrum omvat een ziekenhuis, een PVT en een 
samenwerkingsverband voor beschut wonen. 

 

 Binnen het ziekenhuis zijn er een aantal divisies die recent geclusterd werden 

o Divisie jongeren 
o Divisie volwassenen 
o Divisie ouderen 

o Divisie rehabilitatie 

 Enkele bijzonderheden hierbij zijn: 
 

o De divisie Jongeren heeft ook een forensische dienst 
o De 120 Tf bedden gezinsverpleging werden verspreid over drie divisies: 

 45 Tf bedden: divisie Volwassenen 
 58 Tf bedden: divisie Ouderen 
 17 Tf bedden: divisie Rehabilitatie 

o De 538 tf plaatsen gezinsverpleging zijn ondergebracht in de divisie 
rehabilitatie 
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o In de divisie Rehabilitatie werden ook een aantal 60 + 15 PVT bedden 
ondergebracht 

o De divisie Ouderen omvat ook 30 Tg-bedden 
 

 In het organogram heeft men getracht een gekantelde organisatie in beeld te brengen: 
visueel heeft dit als gevolg dat personeelsdienst, financiële en administratieve directie 
duidelijker als ondersteunende diensten in beeld komen. 
Anderzijds zijn de hiërarchische lijnen dermate vervaagd dat de indruk ontstaat dat 
hoofdgeneesheer en algemeen directeur (afdelingshoofd patiëntenzorg) los staan van 
de divisies (die rechtstreeks onder de leidend ambtenaar vallen) (de verticale lijn), en 
hetzelfde geldt voor de horizontale lijn: medische afdeling, divisies en verpleegkundig 
directeur – patiëntendirecteur staan apart. 

 

 Hier staat tegenover dat in de flankerende documenten de verbindingen wel duidelijker 
gemaakt worden, met inbegrip van de aansturing. In principe is er een dubbele 
aansturing: management in enge zin enerzijds en inhoudelijke aansturing anderzijds. 

In deze documenten is er ook sprake van een klinische directie, waarin 
hoofdgeneesheer, verpleegkundig en paramedisch directeur samenkomen (topniveau 
wat aansturing zorg betreft). 

Een gelijkaardige, maar iets vereenvoudigde constructie bestaat op het divisieniveau 
(adjunct-hoofdgeneesheer en divisiecoördinator). 

Besluitvorming en overleg tussen topniveau van de organisatie en divisies is 
beschreven. 

 Inmiddels heeft het ziekenhuis een voorstel tot nieuwe organisatiestructuur neergezet 
waarbij verdere duidelijkheid gecreëerd werd. Hierbij werd de functie divisiecoördinator 
gewijzigd in clustermanager. Een cluster groepeert nu 2 divisies: divisie volwassenen 
en ouderen werd samengenomen (omwille van een hogere focus op het intramurale 
gebeuren) en idem dito voor jongeren en rehabilitatie (focus meer op niet-residentiële 
en semi-residentiële). Eenzelfde clustering gebeurde bij de ondersteunende diensten. 

 

 Directie bestaat uit : administrateur-generaal, algemeen directeur, hoofdgeneesheer, 
de twee clustermanagers, de vier adjunct-hoofdgeneesheren, het afdelingshoofd 
administratie en de verpleegkundig en de paramedisch directeur. regelafstand 
De divisies worden duaal aangestuurd door clustermanager en per doelgroep een 
adjunct-hoofdgeneesheer. Taakafbakening is vastgelegd in functiebeschrijvingen. 

 

 Er is voorzien in een klinische impactgarantie voor de verpleegkundig en paramedisch 
directeur en de afdelingsartsen. Hierbij tracht men de bevoegdheid van de 
verpleegkundig directeur als eindverantwoordelijke voor de organisatie en de 
coördinatie van de verpleegkundige activiteiten te garanderen. 

 
Sterke punten 

 
 Het organisatiemodel is een oprechte poging om de kernprocessen van de voorziening 

centraal te stellen waarbij ook de ondersteunende processen niet uit het oog verloren 
werden. 

 

 Het ziekenhuis heeft geen geneesheren-diensthoofd aangesteld, wat niet in 
overeenstemming is met de wetgeving, maar het heeft eigenlijk een intrinsiek 
hoogwaardiger oplossing voor de aansturing van de diensten: aan het hoofd hiervan 
staan immers adjunct-hoofdgeneesheren. 
Aangezien het volgens de ziekenhuiswetgeving de bedoeling is dat adjunct- 
hoofdgeneesheren in de eerste plaats als opdracht hebben om de hoofdgeneesheer bij 
te staan en er hierbij niets bepaald is omtrent het aansturen van diensten, is het 
noodzakelijk om een aantal aanpassingen te doen zodat er voldoende 
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overeenstemming met de wetgeving is; dit kan door de functiebeschrijvingen nog wat 
verder aan te passen, meer bepaald de bepalingen die in de ziekenhuiswetgeving 
betrekking hebben op geneesheren-diensthoofd toe te voegen, maar ook andere 
interne regelgeving (zoals medisch reglement,…) hierop aan te passen. 
Het sterke punt bij het hanteren van de titulatuur van adjunct-hoofdgeneesheer situeert 
zich in het volgende: 

o het inhoudelijk beleid wat door de hoofdgeneesheer gevoerd wordt is sterker 
verankerd op het eerstvolgend niveau, 

o er ontstaat een breder draagvlak hiervoor, 

o er is meer capaciteit (manuren) om hieraan te werken. 

 
 Het voorzien in een duale aansturing geeft meer gewicht aan het inhoudelijke. Het 

voorzien van adjunct-hoofdgeneesheren onderstreept deze stelling. 

 
Non-conformiteiten 

 
 Het ziekenhuis heeft een organisatiemodel omtrent de diensten wat afwijkt van 

hetgeen de ziekenhuiswetgever voorzien heeft, maar wat toch voldoende gelijkenissen 
vertoont om aanvaard te kunnen worden, mits de andere bepalingen omtrent de 
organisatie van de diensten nageleefd worden. Enige punt waar het ziekenhuismodel 
substantieel afwijkt is de kenletter Tf en tf: dit is de functie psychiatrische 
gezinsverpleging. De wetgever heeft hier in een aparte normering voorzien, als gevolg 
waarvan het niet geoorloofd is om deze om een dusdanige wijze te organiseren dat zij 
in de toekomst niet meer toetsbaar en bijgevolg als niet meer erkenbaar kan 
beschouwd worden. 

 

 De kenletter Tf is op kenletter te weinig zichtbaar. 
 

 In het organogram ontbreken een aantal wettelijk verplichte organen: comité 
ziekenhuishygiëne, medisch-farmaceutisch comité, medische raad, 
ziekenhuisapotheek, ethisch comité, begeleider (her)intreders, mobiele equipe, … 

 
Tekortkomingen 

 

 De organisatieschema’s zijn veel te summier opgesteld, en zijn niet helemaal in 
overeenstemming met de reële werking (vb. klinische directie is niet vermeld). 

 

 Er is geen communicatieorganogram. Overleg en beslissingsstructuren geven de 
indruk onvoldoende uitgewerkt te zijn (in tegenstelling tot impactgarantie: 
evaluatiestructuren). 

 
Aanbeveling 

 
 Voorzien in een therapeutische raad kan de inhoudelijke stroom versterken, een forum 

bieden voor kennisdelen en een verbinding tussen de verschillende niveaus in de 
organisatie op inhoudelijk vlak tot stand brengen. 
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4.3 Beleids- en adviesorganen 

4.3.1 Raad van Bestuur – Directiecomité – Medische Raad 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Er is één raad van bestuur die maandelijks vergadert. Deze raad is samengesteld door 
de Vlaamse Regering op voordracht van de bevoegde minister en omvat meerdere 
competenties. Er zijn ook twee regeringsafgevaardigden (inhoudelijk en financieel). 

 

 Er is een dagelijks bestuur bestaande uit administrateur-generaal, algemeen 
directeur/afdelingshoofd patiëntenzorg en hoofdgeneesheer en een directieraad 
bestaande uit dagelijks bestuur aangevuld met de adjunct-hoofdgeneesheren, 2 
clustermanagers, het afdelingshoofd administratie, de verpleegkundig, de paramedisch 
directeur en de financieel directeur. Deze organen staan in voor het strategisch beleid 
en de afstemming tussen het algemeen management, patiëntenzorg en medisch 
beleid. Werking van de directieraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 

 

 Dagelijkse werking (overleg, opvolging, besluitvorming) gebeurt op het niveau van de 
clusters en de administratieve afdeling. In elke cluster is er clusteroverleg en 
divisieoverleg. Aan het clusteroverleg participeren de clustermanager, de adjunct- 
hoofdgeneesheren, de verpleegkundig en de paramedisch directeur en een aanvulling 
van het kernteam. Taken van het clusteroverleg zijn beschreven. Aan het divisie- 
overleg nemen volgende personen deel: clustermanager, verpleegkundig directeur, 
paramedisch directeur, teamcoördinatoren, adjunct-hoofdgeneesheer, psychologe en 
maatschappelijk assistent van de divisie. 

 
 Het volgend niveau zijn de afdelingen en de kernteams. Op niveau van de leefeenheid 

is er op regelmatige basis een pluridisciplinair overleg. 

 
 Andere overlegvormen zijn niet beschreven in de document ‘verfijning van de 

organisatiestructuur’, maar zijn wel bestaande. 
 

 Er is geen therapeutische raad. 

 

Medische Raad 
 

 De Medische Raad wordt sedert 2 jaar voorgezeten door XXXX. Bij de laatste 
wedersamenstelling van deze raad waren er 5 kandidaten, evenveel als te begeven 
mandaten zodat er geen formele verkiezing diende plaats te vinden. 

 

 De hoofdgeneesheer maakt deel uit van de Medische Raad als lid. 

 
 De Medische Raad vergadert 10 keer per jaar. Eenmaal per jaar is er een algemene 

vergadering voor de ziekenhuisgeneesheren. 
 

 De Medische Raad vergadert afzonderlijk van de medische staf. 
 

 Er wordt een kort verslag gemaakt van de vergaderingen van de Medische Raad. 
 

 Naast het Vlaams personeelsstatuut en Agentschapspecifieke besluiten is er sprake 
van een algemene regeling, individuele regeling en mondelinge akkoorden. 

 
Als gevolg hiervan zijn er regelingen die de facto als sui generis beschouwd kunnen 
worden, waarbij artsen in dienst zijn hetzij als ambtenaar of bediende, maar tegelijk 
ook een statuut als zelfstandige hebben. Deze techniek wordt gehanteerd maar niet 
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systematisch voor de uitbating van de polikliniek, om tekorten aan psychiateruren op te 
vangen (bij zwangerschapsverlof van collega’s). 
De voorzitter van de medische raad stelt dat er een toezegging is om een nieuwe 

regeling te hebben anno 2013. 

Ook zijn er overeenkomsten met het CGG waarbij psychiatertijd uitgeleend wordt aan 

het CGG. 

 

 Er is een medisch reglement dat verouderd is. 
 

 Wat de poliklinische consultaties betreft is er een dubbele regeling: hetzij binnen de 
contractuele tijd, hetzij in eigen tijd (waarbij er een vergoeding van 6 % geïnd wordt). 

 

 Er is geen permanent overlegcomité. Dit heeft wel bestaan maar is afgeschaft onder 
het bewind van de vorige leidend ambtenaar. 

 

 De verhouding Medische Raad en directie wordt als uitstekend omschreven. 
 

 Er is een attest van de bedrijfsrevisor m.b.t. de jaarrekening. Het attest m.b.t. de 
centrale inning werd niet ter beschikking gesteld, wel de management letter. De 
voorzitter van de Medische Raad meent het attest van de bedrijfsrevisor m.b.t. de 
centrale inning niet ontvangen te hebben. 

 
Non-conformiteit 

 
 Er is geen attest van de bedrijfsrevisor m.b.t de centrale inning ter beschikking van de 

medische raad. 

 
Tekortkoming 

 

 Er is een medisch reglement, maar het is erg verouderd. 

 

4.3.2 Ethisch Comité 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het OPZ beschikt over een eigen Ethisch Comité (E.C.) geïnstalleerd op 18/05/1995. 
Met ingang van 10/05/2010, en dit voor een periode van 4 jaar (tot 10 mei 2014) is het 
comité als volgt samengesteld: 

 

o XXXX, kinder- en jeugdpsychiater: voorzitter 
o XXXX, psychiater 
o XXXX , psychiater 
o XXXX, psychiater 
o XXXX , psychiater 
o XXXX, psychiater 
o XXXX, externe huisarts 
o XXXX, gegradueerd verpleegkundige 
o XXXX, psychologe 
o XXXX, stafmedewerker patiëntenzorg, doctor in de theologie en 

psychotherapeut, tevens voorzitter van de werkgroep ethiek binnen het 
ICURO (koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) 

o XXXX, juriste: secretaris 
 

 In de vergadering van de Raad van Bestuur van 10/05/2010 werd het voorstel van de 
Medische Raad m.b.t. de nieuwe samenstelling bekrachtigd.  De artsen werden 
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voorgedragen door de Medische Raad, de verpleegkundigen op voorstel van de 
verpleegkundig directeur, de externe huisarts op voorstel van de Geelse 
Geneeskundige Kring. 

 

 De werking en haar opdrachten zijn omschreven in een huishoudelijk reglement. Het 
Comité komt minstens eenmaal per kwartaal samen achter gesloten deuren (in 2010 
waren er 5 bijeenkomsten). 

Van de vergadering wordt een verslag opgemaakt dat verspreid wordt onder de leden. 

 Om een zo hoog mogelijke aanwezigheid te bekomen op de vergadering, werd beslist 
de vergaderdata jaarlijks vast te leggen. De vergaderingen werden in 2010 vrij goed 
opgevolgd met uitzondering van de vergadering van juni waar 6 van de tien leden niet 
aanwezig waren. Alle agendapunten werden dan ook niet behandeld door de te lage 
opkomst (cfr. verslagen). 

 

 Voorafgaand aan de vergadering stuurt de voorzitter via e-mail een bericht aan de 
medewerkers, waarin de datum van vergadering en de vraag om eventueel 
casussen/vragen door te geven aan de voorzitter of de secretaris. 
Vragen vanuit de teams die uitgewerkt worden in het E.C. worden uitvoerig 
teruggekoppeld naar het team, waarna het advies terug wordt besproken in het team. 

Individuele vragen worden neergeschreven in een gemotiveerd verslag dat uitsluitend 
aan de indiener van de vraag wordt bezorgd. 
In dit document staan de verschillende standpunten van de leden van het E.C. 

 

 In 2010 werd advies gevraagd over o.a. enkele onderzoeksvoorstellen van 
verpleegkundigen i.k.v. hun masterproef, het bekijken van porno op de kamer door 
opgenomen patiënten, een verpleegkundige in nazorgtraject die alleen de nachtdienst 
doet in een WZC, het dragen van uiterlijke kenmerken van geloofsovertuiging/ 
piercings/ tatoeages door medewerkers; wat met een vraag tot euthanasie, het 
implementeren van een model m.b.t. palliatieve zorg, uitbreiding van de 
toegangsrechten van de therapeutische medewerkers in het EPD. 

 

 In 2010 namen een aantal leden van het Comité deel aan een symposium 
georganiseerd door ICURO (koepel voor Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) 
over “Ethiek in de commissie en op de werkvloer: stand van zaken en wisselwerking”. 

 

 Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt dat minstens de volgende elementen 
bevat: 

o Een kwalitatieve evaluatie van de werkzaamheden van het Comité 

o De lijst van de behandelde onderwerpen (voorgelegd). 

Het jaarverslag van 2010 is nog in opmaak maar de werkzaamheden van het Comité 
kunnen worden afgeleid uit de verslagen van de vergaderingen. 

 
Sterk punt 

 

 In 2008 organiseerde het OPZ een studiedag over “Ethiek in de psychiatrische kliniek 
en in de GGZ”. De uitnodiging werd gepubliceerd in Passano, nieuwsbrief voor 
professionele partners. De studiedag werd opengesteld voor wie werkt in een PZ, een 
PAAZ of wie betrokken is bij GGZ of in bredere zin belangstelling heeft. 
Na de studiedag werd een brochure samengesteld met alle teksten en een verslag, die 

ter beschikking werd gesteld voor alle belangstellenden. 

Non-conformiteit 

 

 Het E.C. wordt als dusdanig niet vermeld in het organogram. 

 
Tekortkoming 
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 Medewerkers kunnen op infonet algemene informatie m.b.t. het E.C. terugvinden. In de 
informatie wordt niet verduidelijkt hoe een vraag kan worden ingediend, wat het 
verdere verloop is, hoe/door wie/wanneer er een terugkoppeling gebeurt, … 

 
Aanbevelingen 

 
 Een aantal casussen lenen er zich toe om als thema te worden uitgediept en om 

vormingsmomenten er over te organiseren al/of niet ziekenhuisbreed. 
 

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

4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne (CZH) 

Algemene vaststellingen 

 
 Het CHZ, dat 4 keer per jaar samenkomt. Het comité bestaat uit : 

 

o Directeur 
o Hoofdgeneesheer 
o Hoofd van het verpleegkundig departement 
o Arts ziekenhuishygiënist (voorzitter) 
o Verpleegkundige ziekenhuishygiënist 
o Ziekenhuisapotheker 
o 2 geneesheren + arbeidsgeneesheer 
o 3 verpleegkundigen 
o Laborant 

o 2 microbiologen 

 Het team ziekenhuishygiëne is als volgt samengesteld: 
 

o Arts ziekenhuishygiënist, geen tijdsvrijstelling (tevens werkzaam als huisarts 
binnen de instelling) 

o Verpleegkundig ziekenhuishygiënist, 1 Vte (heeft ook nog beperkte andere 
opdrachten binnen het OPZ) 

 

 Het team schenkt ruim aandacht aan de handhygiëne. In 2009 werden er 200 
duimafdrukken genomen bij zorgverleners. Het resultaat wordt aan de betrokkenen 
persoonlijk meegedeeld met de nodige uitleg en eventuele verbetersuggesties. 

 
 Team voor Ziekenhuishygiëne staat ook in voor opleiding en bijscholing op het gebied 

van ziekenhuishygiëne. Zo werd er in 2009 vorming gegeven: 

 

o Hygiëne in de verdeelkeukens en tijdens kooktherapie (verpleegkundigen, 
verzorgenden, therapeuten, opvoeders) 

o Handhygiëne (personeel somatische afdeling) 

Tijdens deze vormingen werd meer dan 95% van de doelgroep bereikt. 
 

 Uit het overzicht van de behandelde onderwerpen blijkt de grote range die door het 
CZH en het team ziekenhuishygiëne worden opgenomen (pictogrammen, MRSA, 
afvalbeheer, procedures, handhygiëne, infrastructuurwerken, sterilisatie, toezicht 
hygiëne, legionella, griepvaccinaties, hoesthygiëne, …) 

 
 De verpleegkundig ziekenhuishygiënist neemt deel aan het regionaal platform 

ziekenhuishygiëne. 



19 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 

 Binnen het OPZ Geel werkt men nog met een sterilisatie. Alle klein instrumentarium dat 
gebruikt wordt, dient men op de afdeling zelf te reinigen en te ontsmetten. Nadien is er 
een centrale sterilisatie. Hiervoor werd in 2010 nog een nieuwe autoclaaf aangekocht. 

 

Sterk punt 
 

 Aan het CZH heeft men 2 externe microbiologen toegevoegd. Deze beide 
microbiologen – klinisch biologen zijn werkzaam als arts ziekenhuishygiënist in het AZ 
St.-Dimpna Ziekenhuis te Geel. Met deze uitbreiding wil men deze artsen door hun 
deskundigheid laten bijdragen tot adequate beslissingen en maatregelen op het gebied 
van ziekenhuishygiëne in het OPZ Geel. De aanwezigheid van de artsen tijdens de 
vergaderingen van het CZH is onbezoldigd. 

 

Tekortkomingen 
 

 Uit de gecontroleerde verslaggeving blijkt dat de aanwezigheid tijdens de 
vergaderingen van het CZH niet aan de hoge kant ligt. Voor de 3 vergaderingen blijken 
er meer leden afwezig dan aanwezig. Wat nog meer opvalt is de afwezigheid van de 
artsen. Op 3 vergaderingen is er, buiten de arts ziekenhuishygiënist, slechts éénmaal 
één arts aanwezig. 

 

 Arbeidsgeneeskunde en ziekenhuishygiëne dienen best gescheiden te zijn van elkaar. 
 

 In de procedure voor sterilisatie : “Bijzondere technieken, sterilisatieproces : 
instrumentarium reinigen, ontsmetten, steriliseren en verdelen” ontbreken een aantal 
belangrijke randvoorwaarden : 

 
o De ziekenhuisapotheker is niet actief betrokken in de waarborging van de 

kwaliteit van de centrale sterilisatie. (Als taken dient zij advies te verstrekken 
omtrent de keuze van de apparatuur en van de sterilisatiemethodes, valideert 
zij de sterilisatieprocedures, houdt zij toezicht op de verschillende stappen 
voorafgaand aan de sterilisatie en houdt zij toezicht op de 
bewaringsmodaliteiten van steriel materiaal.) 

 

o Er moeten voldoende beschermingsmaatregelen in acht genomen worden bij 
de reiniging en decontaminatie: punctieresistente handschoenen, 
schoenbeschermers, oog- of gelaatbeschermers, haarbescherming, schort 
(Uitgangspunt: bloed van alle patiënten, evenals het gebruikte 
instrumentarium, moeten als potentieel infectieus beschouwd worden.) 

o Het  sealapparaat  wordt  regelmatig  (bij  voorkeur  dagelijks)   gecontroleerd 
d.m.v. een sealcheck. 

 

o Er dienen periodieke controles te gebeuren: 

 Vacuümlektest = lekdichtheidstest: dagelijks 

 Bowie en Dicktest = stoompenetratietest : dagelijks 

 Helix-test: best dagelijks.. 
 Biologische indicatoren = sporentest: wekelijks 

 Validatie: technische controle van de sterilisator: jaarlijks 

 
o Er dient een procedure te bestaan wat er gedaan dient te worden bij een 

positieve test: controle sterilisator, opsporing en hersterilisatie van de 
materialen, bepaling van het tijdstip waarop men na herstel van de sterilisator 
terug kan opstarten,… 

 

o Etikettering: op ieder pak worden minimaal volgende parameters vermeld: 
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 inhoud, eigenaar 

 datum van sterilisatie 
 chargenummer: verzameling van goederen of instrumenten die 

tegelijkertijd in één sterilisator zijn gesteriliseerd. 

 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?....) 

 
 

 
4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis omschrijft haar leiderschapsstijl als een “variabel” gegeven (ook in de 
tijd) en niet te vatten onder de noemer van 1 stijl: in wezen een mix van directief / 
topdown leiderschap en empathisch / ondersteunend. 

 
 

 Er wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in leiderschap: cultuur en opleiding: 
 

o Wat de culturele component betreft, hecht men groot belang aan het 
voorbeeldgedrag van alle leidinggevenden. 

o Wat middelmanagement betreft zoekt men mensen die teams kunnen doen 
samenwerken en er werd ook geïnvesteerd in opleiding (o.m. 
gesprekstechnieken). Het ziekenhuis stelt als voorbeeld dat de verandering in 
aanpak van het afzonderingsbeleid hier een concreet resultaat van is (ook hier 
was er een mix tussen het “moeten” in de verandering en de ondersteuning bij 
de realisatie) 

 

 Wat concrete leiderschapsstijlen in het topmanagement wordt gesteld dat de 
topmanagers elkaar aanvullen (ook in toegankelijkheid). 

 

 De aansturing van het ziekenhuis is gemengd: centraal bestuursraad/dagelijks bestuur 
en divisie/clusterraad. 

 
 Wat opleiding betreft stelt het ziekenhuis een budget van 81657,85€ (2011) ter 

beschikking. Hierbij worden zowel interne vorming als externe vorming meegerekend. 

 

 Er is ook interne opleiding. 
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5 Module Beleid en Strategie 

5.1 Algemeen beleid – Strategisch management 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het algemeen beleid wordt gestuurd vanuit het strategisch plan 2009 – 2015 wat 
rekening houdt met de beheersovereenkomst, beleidsbrief en beleidsnota’s van de 
Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid. 

Vanuit het strategisch plan vertrekken de beleidsplannen per divisie/cluster. 

Deze worden op hun beurt en voor het eerst in de loop van 2011 uitgewerkt in 
“ondernemingsplannen”, met jaardoelstellingen. 

Voor de uitvoering hiervan wordt het passend personeelsplan en budget ter 
beschikking gesteld. 

Bedoeling is om deze plannen te laten opvolgen via een jaaropvolging, waarbij er 
zowel gebruik gemaakt wordt van personeelsevaluatie en - planning (PLOEG) als van 
indicatoren (door datamanager bijgehouden). 

Het geheel wordt opgetuigd door de nodige actoren (directie, stuurgroep, duaal 
management) 

 Het beleidsplan is niet opgemaakt volgens het EFQM/Kwadrant model en behandelt 
dan ook niet specifiek de domeinen uit dit model. Anderzijds is het wel zo dat het 
Kwadrant model een centraal gegeven is in de beleidsvoering. 

 
Er is voor de opmaak van het beleidsplan ook een SWOT-analyse (vermeld in het 
strategisch plan) / omgevingsanalyse (vermeld in het beleidsplan) gebeurd. 

 

De structuur van het beleidsplan is als volgt: 
 

o Omgevingsanalyse 
o Kernelementen uit de beheersovereenkomst en het strategisch plan 2011- 

2015 

o Klinisch beleidsplan OPZ Geel 
o Beleidsplan van de verschillende divisies (met zowel doelstellingen als de 

vertaling ervan naar operationele doelstellingen) 
o Beleidsplan managementondersteunende diensten 

o Beleidsplan financiële directie. 

 

Enkele accenten uit de omgevingsanalyse: 

o Verhoogde aandacht voor kwaliteitszorg 
o Vraaggestuurd naar aanbodsgestuurd: via zorgprogramma’s – interdisciplinaire 

samenwerking – ontschotting – stepped care 
o Behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie – vermaatschappelijking van de 

zorg – uitdaging van artikel 107 
o Schaarste aan psychiaters en verpleegkundigen – complexere werkcontext en 

leiderschap – complexere zorg en dienstverlening 

o Informatietechnologie 

o Financiële context : 2005 – 2009 deficitair. 
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Enkele accenten uit het klinisch beleidsplan: 
 

o Afstemmen van zorgactiviteit op strategische visie van het ziekenhuis, werken 
met indicatoren die via een elektronisch systeem gemonitord worden en de 
opvolging ervan in de klinische beleidsvoering 

o Actieve participatie aan kwaliteitsbeleid en continue verbetering 
o Vorm geven aan zorgtrajecten, efficiënt en effectief opname- en ontslagbeleid, 

samenwerking met verwijzers, organisatiebreed procesmanagement, met de 
bijdrage van de professional en evidence based werken (ondersteund door 
een efficiënte archief- en bibliotheekwerking), organisatie van een efficiënte 
somatische zorg 

o Organiseren van de apotheek volgens wettelijke voorwaarden 
o Optimaal aanwenden van de middelen, actualisatie van de 

artsenovereenkomsten, ondersteuning van de medewerkers in hun functie- 
uitoefening, ontwikkelingskansen in functie van een loopbaanbeleid, 
begeleiding stagiaires, intreders en herintreders, intervisie, wervings- en 
retentiebeleid voor knelpuntfuncties, veilige werkomgeving, optimalisering van 
de teamwerking 

o Samenwerking met OPZC Rekem, kennisontwikkeling, kennisdeling, 
netwerking en beleidswerk. 

 

Enkele accenten uit de divisieplannen: 
 

o Divisie volwassenen: opstarten van een (naadloos) zorgaanbod voor 
psychotici, crisisinterventie in relatie tot het psychiatrisch interventieteam 

o Divisie ouderen: differentiatie van het aanbod, focus op outreaching, regionale 
verankering en versterken van professionele en kwaliteitsvolle zorg 

o Divisie jongeren: expliciteren van behandelvisie, organiseren van de ‘stepped 
care’, uitbouwen van een ‘centre of excellence’ voor algemene psychiatrie voor 
jonge kinderen, voor gespecialiseerde zorg: samenwerking met Antwerpen, 
uitbouw van een ‘centre of excellence’ voor ontwikkelingsstoornissen 
(autisme), en jongeren met verstandelijke beperkingen en een psychiatrische 
stoornis, ‘centre of excellence’ voor forensische zorg, adequate crisiszorg, 
uitbouw van een volwaardige stageplaats ASO kinderpsychiaters, zorgen voor 
continuïteit in de zorg, effectiviteit meten (outcomeonderzoek) 

o Divisie rehabilitatie: psychiatrische pleegzorg mee laten nemen in het Vlaamse 
pleegzorgdecreet, omvormen van de psychiatrische pleegzorg naar een 
vraaggestuurd, flexibel en gedifferentieerd model dat duurzaam gefinancierd is, 
‘centre of excellence’ inzake psychiatrische pleegzorg, bijkomend PVT, 
uitbouw van rehabilitatiediensten (dagactiviteiten, vrije tijd en sport, het 
kunsthuis en vrijwilligerswerking) met organiseren van een aantal van deze 
zorgverstrekkingen in een VZW. Zoeken naar duurzame financiering voor 
activering. 

 

Enkele accenten in beleidsplan managementondersteunende diensten: 
 

o Excellente ondersteunende dienstverlening (o.m. milieu- en energiebeleid, 
bouwcoördinatie, preventieadviseur, HACCP, vervoer, bewaking, 
klachtenmanagement, keuken en technische dienst, geïntegreerde systemen 
(zoals dienstroostering)) 

o Samenwerkingsverbanden voor een hogere effectiviteit, kostenreductie en een 
betere dienstverlening 

o Transparantie en toegankelijkheid via een geïntegreerd en kwaliteitsvol 
systeem van planning en uitvoering van de activiteiten 

o Evenwichtig werkgeverschap 
o Ontwikkeling van zo mogelijk geïntegreerde informaticasystemen aansluitend 

op haar core-business-activiteiten 
o Uitdragen van organisatiecultuur en ontsluiten van informatie ifv. de gewenste 

interactie met de klant 
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Beleidsplan financiële directie: 

o Efficiënt beheren en inzetten van financiële informatie en middelen 
o Uitbouwen van de geïntegreerd systeem van controle en rapportage 

(vermindering risico’s) 

o Integratie van de financiële cyclus in de globale werking van het zorgcentrum 
o Uitbouwen van samenwerkingsakkoorden om efficiëntie en kennis van de 

financiële dienst te verhogen 
o Permanente borging van de strategische kennis binnen de financiële dienst 

Toegankelijkheid 

 Financiële toegankelijkheid 

o Er worden geen kamersupplementen, noch honorariumsupplementen 
gehanteerd, terwijl er heel wat eenpersoonskamers zijn. 

 

 Geografische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis is goed bereikbaar ten opzichte van zijn regio. Geel is bekend 
om zijn treinverbinding en er zijn ook meerdere LIJN-verbindingen die Geel 
aandoen.  Er zijn uitgebreide parkingfaciliteiten. 

 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o Het ziekenhuis hanteert geen zwarte noch een grijze lijst. 

o Ook financiële drempels worden niet gehanteerd. 

Sterke punten 
 

 De beleidscyclus komt in zijn conceptualisatie als bijzonder robuust over, maar is 
mogelijk te ambitieus. 

 

 De toegankelijkheid van het ziekenhuis is bijzonder goed. In het bijzonder wordt het 
niet hanteren van supplementen door het auditteam erg gewaardeerd. 

 

Aanbevelingen 
 

 Er dient over gewaakt te worden dat de precieze taakstelling van het ziekenhuis in de 
toepassing van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke scherp 
gehouden wordt. Meer bepaald wordt de aandacht getrokken op het feit dat deze 
wetgeving een aantal strikte criteria kent, en dat maatschappelijke onaangepastheid 
een criterium is dat niet gelijk gesteld mag worden met een psychiatrische aandoening: 
expliciet op basis van de wet buiten het toepassingsgebied valt. De aanbeveling 
bestaat erin om dit punt ter sprake te brengen bij een volgend overleg met justitie. Een 
dergelijk overleg wordt overigens regelmatig gevoerd. 

 

 Het verdient aanbeveling om bij een volgende oefening toch eens te kijken in welke 
mate het KWADRANT-model ook niet kan gebruikt worden om de beleidsvoering ook 
in de planning te clusteren over deze domeinen. Deze oefening brengt gelijk ook 
mogelijke blinde vlekken in beeld (zowel op de hogere als op de lagere niveaus, zowel 
wat betreft de klinische als de ondersteunende geledingen). 
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5.2 Medisch beleid 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het medisch departement is georganiseerd in een aantal divisies die geclusterd zijn. 
 

 Er zijn geen geneesheren-diensthoofd conform de kenletters A, T, Tg en Tf : wel zijn 
er adjunct-hoofdgeneesheren aangesteld per divisie. Zij hebben hiervoor 3 uur per 
week ter beschikking. 

 
 De artsen zijn toegewezen aan een afdeling, meerdere artsen hebben ook een 

poliklinische activiteit, een deel in de contractuele tijd, een deel in “eigen” tijd. 
 

 Er worden ook psychiaters ter beschikking gesteld van het naburige CGG. 
 

 Kinderpsychiaters bieden ook ondersteuning aan de gemeenschapsinstelling in Mol en 
hebben naast een gewone K-dienst ook een forensische K –dienst met crisisbed. In de 
toekomst zal ook een antenne (van ZNA) uitgebouwd worden voor zorg voor autisten. 

 
 Er is ook een arts-specialist kinderpsychiater in opleiding (KUL), hoewel het centrum 

geen erkende stageplaats is. 
 

 Het betreft een in hoofdzaak regionaal ziekenhuis, met een supraregionale dienst 
(forensische K-dienst) en een aantal specifieke pilootprojecten (outreach en inreach): 
ondersteuning gemeenschapsinstellingen, ook andere projecten. 

 

 Het zorgaanbod is gericht op doelgroepen (leeftijdsgebonden: jongeren, volwassenen, 
ouderen en rehabilitatie, die ten gronde vrij generalistisch opgezet zijn: open en 
gesloten afdelingen, structurerende afdeling, …) en kent enkele specifieke accenten 
(angst en depressie, psychosezorg). 

 

 Het kinderteam heeft geruime tijd geleden onder de afwezigheid van een 
kinderpsychiater. Op dit moment is de bezetting weer aangevuld wat gelijk ook 
ondersteuning geeft aan de initiatieven in deze divisie (mobiele team, pilootproject in 
de gezinsverpleging, antenne RCA (referentiecentrum autisme, als antenne van ZNA, 
Antwerpen)). 

 

 De psychiatrische gezinsverpleging is verkaveld over de verschillende divisies: een 
deel van de patiënten is ondergebracht onder de cluster ouderen (klinische bedden) en 
in mindere mate de cluster volwassenen. De “kern” van de gezinsverpleging is herleid 
tot de afdeling intramurale zorg (17 bedden van de 120 erkende Tf bedden) en de 
plaatsen gezinsverpleging (bezetting 304 bedden van de 538 erkende tf-plaatsen). 

 

 Het aantal opnames is goed (met een behoorlijk aantal eerste opnames) 
diagnosegroepen zijn vrij klassiek (verslaving, psychose en stemmingsstoornissen als 
belangrijkste categorieën, ook relatief hoge proportie patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis en een impulscontrolestoornis. Vermits er een K-dienst is, is 
er ook een belangrijk aandeel stoornissen kinderen en adolescenten. De proportie 
dementie en cognitieve stoornissen(3,2%) daarentegen is wel aan de lage kant, 
wetende dat er een divisie ouderen is. Het aantal opnames in de gezinsverpleging is 
ongeveer 8 per jaar. 

 

 Het aantal dwangopnames is ongeveer 12 - 15 % van de totale opnames. 

 
 Het aantal suïcides is relatief hoog: in laatste 3 jaar 3 tot 4 suïcides per jaar, is het 

laatste jaar is het cijfer wel gedaald (2010 : 2). 
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 Het ziekenhuis spreekt over zorgtrajecten - zorgprogramma’s, maar deze hebben in 
grote lijnen enkele een klinische poot. Er is wel een belangrijke ambulante activiteit 
(aantal poliklinische activiteiten mag gezien worden). 

 

 Men spreekt over ‘evidence based psychiatry’ en ‘evidence based nursery’, maar deze 
concepten lijken eerder te leven bij algemene directie dan bij de artsen, hoewel bij de 
bevraging er toch geen volledige abdicatie ten aanzien van richtlijnen blijkt. In de 
psychosenzorg zijn er elementen aanwezig uit de multidisciplinaire richtlijn 
schizofrenie. In de kinder- en jeugdpsychiatrie is er het programma Equip. 

 

 Er zijn geen echte protocollen: elke arts wordt verondersteld te handelen volgens de 
regels van de kunst. Er zijn geen specifieke protocollen voor stemmingsstabilisatoren, 
geen algoritmes in de behandeling van stemmingsstoornissen of psychotische 
stoornissen, er is wel een protocol metabool syndroom. Er is geen (medicamenteus) 
crisisprotocol. 

 
 Er zijn vrij veel somatische artsen in dienst: zij werken vooral in de psychiatrische 

gezinsverpleging. 
 

 Er wordt regelmatig bijeengekomen om cliënten te bespreken: wetenschappelijke staf 
eens per maand, waarbij een van de collega’s iets (bv. een klinische casus) 
voorbereidt ter bespreking. Er is ook een ochtendrapport waarin casussen besproken 
worden en waar ook briefing, planning en intervisie aan bod komen. 

 

 Er is een “goede” (medische) bibliotheek. 

 
 Er zijn vormingsmomenten samen met en voor huisartsen: 4 middagen, 4 avonden. 

Jaarlijks wordt een studiedag georganiseerd. 
 

 De hoofdgeneesheer vervult de meeste taken die wettelijk voorzien zijn. Voor de 
invulling van de taak als hoofdgeneesheer is 16 uur per week voorzien. Hij vervult in 
belangrijke mate een “directiefunctie”. Hij neemt deel aan heel wat vergaderingen. Er is 
geen medische audit strictu sensu. Dagbezetting en ontslagbrieven worden opgevolgd. 
In principe is de hoofdgeneesheer ook evaluator van de artsen. De hoofdgeneesheer 
staat in voor overleg met de verantwoordelijke van de huisartsen in de regio. Er is een 
medisch jaarverslag (per divisie en samenvattend). 

 

 Er is een dubbele medische permanentie: psychiatrisch en somatisch, er is in back-up 
voorzien wanneer een ASO van wacht is, alsook zijn er afspraken ter wederzijdse 
ondersteuning wanneer de wachtdienst hetzij door een kinderpsychiater, hetzij door 
een volwassenpsychiater opgenomen wordt. 

 

 De medische personeelsformatie: 
 

 Effectief Wettelijke norm Referentiekader 

Hoofdgeneesheer XXXX Aanwezigheid en taken 14,44 uur 

Geneesheer- 

diensthoofd 

XXXX Aanwezigheid en taken 16 uur per week (A,K,T, 

Tf) 

Dienst A en T XXXX 156 uur  

Dienst Tg Aanwezigheid en taken 24 uur (geneesheer- 

diensthoofdschap 

inbegrepen 12 uur) 
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Tf en tf XXXX 

psychiater of 

neuropsychiater 

 

XXXX huisarts 

120 Tf: 2 Vte = 48 uur 

 
538 tf: 4,48 Vte 107,6 

uur 

 
304 tf: 2,53 Vte = 60,8 

uur 

 

K-dienst 

K-for 

Inreach 

XXXX 

 
XXXX 

 
XXXX 

2 Vte = 48 uur 

Uren contract K-for 

Uren dotatie 

 

Geneesheer-hoofd 

van dienst voor 

gedwongen opname 

XXXX Aanwezigheid en taken 13,2 uur (berekend op 

gemiddelde laatste 3 

jaar) 

 

Wat psychiatertijd betreft, werden de cijfers die door het ziekenhuis opgegeven werden 
opgesplitst tussen klinische zorg, dienshoofdschappen / hoofdgeneesheerschap en 
zorg die niet voor de berekening/beoordeling in aanmerking komt om uit te maken of er 
voldoende psychiatertijd ter beschikking is voor de klinische zorg. 

Uren die besteed zijn aan consultaties (ook de crisisconsultatie, medisch-technische 
activiteiten, detachering naar CGG, andere contracten zoals inreach en forensische 
Kinderpsychiatrie), werden niet voor de berekening in aanmerking genomen aangezien 
deze uren niet ingezet worden voor het aantal erkende bedden en plaatsen. 

In globo kan men stellen dat voor volwassenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie de 
bezetting ongeveer normatief is (rekening houdend met de schaalgrootte van de Tg- 
dienst). 

Er is de voorbije erkenningsperiode een dermate gebrek aan kinderpsychiaters 
geweest dat het ziekenhuis genoodzaakt was om een deel van de afdeling te sluiten. 
De artsen uit de omgeving werden hiervan wel per brief in kennis gesteld. 

 

Wat de gezinsverpleging betreft is er een globale onderbezetting aan psychiatertijd met 
32,4 uur (84,8 uur normatief en 52 uur effectief, dit ten aanzien niet van het aantal 
erkende beden en plaatsen, maar ten aanzien van het aantal bezette) en een 
overbezetting van huisartsentijd met 54 uur (er werd 24 uur huisartsentijd 
meegenomen in de beoordeling of er voldoende artsentijd is in de Tf). 

Het ziekenhuis geeft aan op de terugkomdag dat hoewel er een inhaalbeweging vanuit 
het OPZ is ingezet voor het extra werven van psychiaters, heeft deze tot op heden nog 
niet kunnen resulteren in een werving van voldoende psychiaters, zodanig dat ook in 
dit deel van het ziekenhuis voldoende psychiatertijd beschikbaar is gekomen. De 
opengestelde vacatures raken tot op heden niet ingevuld. 

 

Voor de functie van geneesheer-hoofd van dienst (voor de gedwongen opname) is er 
een onderbezetting van 10 uur per week. 

 

ECT 
 

 Het ziekenhuis doet geen ECT, heeft geen procedure, ook niet voor het vervoer van 
patiënten naar de ziekenhuizen waar het mee samenwerkt. Men verwijst in eerste 
instantie naar het UPC St. Jozef Kortenberg, alwaar deze patiënten dan ook 
opgenomen worden. Het aantal patiënten wat doorverwezen wordt is erg laag (een 
vijftal patiënten per jaar). 



27 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 
 

Agressiebeleid 
 

 Er bestaan verschillende documenten betreffende agressie: 

o Agressiebeleid: Beleid en Strategie 
o Procedure Agressiepreventie 

o Agressiebeleid OPZ Geel: Visietekst 

Naast deze meer beleidsgerichte teksten zijn er ook nog verschillende procedures 
aangaande agressie. 

 Binnen het verpleegkundig departement heeft men een visietekst gemaakt over het 
omgaan met agressie bij ouderen. Waarbij men via non-farmacologische interventies 
een meerwaarde wil bereiken in de begeleiding van deze patiënten. Deze visietekst 
gaat men binnenkort herevalueren. 

 

 Het agressiebeleid van het OPZ Geel gaat uit van het crisisontwikkelingsmodel. 
Waarbij gesteld wordt dat de ontwikkeling van een conflict of crisis verloopt via een 
aantal fasen. Waarbij elke fase gekenmerkt wordt door signalen van de patiënt en door 
de specifieke manier van optreden van de hulpverlener. 

 

 Het agressiebeleid heeft als strategische doelstelling : het uitwerken, implementeren, 
monitoren en bijsturen van een agressiebeleid met kwaliteitsgaranties voor patiënten 
en personeel. Hierbij geeft men volgende kritieke succesfactoren: 

 
o Een pluridisciplinair draagvlak binnen de organisatie 
o Uitgewerkte richtlijnen en procedures gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten 
o Aandacht voor de verschillende facetten van de agressiethematiek: oa. 

preventie, omgaan met dreigende agressie, omgaan met een agressie- 
incident, opvang na het incident en dit rekening houdend met behoeften, 
noden en verwachtingen van zowel de medewerkers als de patiënten 

o Uitbouw van een monitoring op: 
 Procesniveau: vb. m.b.t. het verloop van het incident
 Resultaatsniveau m.b.t. de sleutelactiviteiten vb. aantal 

agressie- incidenten
 Resultaatsniveau m.b.t. de medewerkers: vb. gepercipieerde 

kwaliteit van het agressiebeleid
o Benchmark van resultaat- en procesgegevens met vergelijkbare organisaties 

om het veranderingsproces efficiënt aan te sturen. 

 
 Naast de strategische doelstellingen stelt men ook een aantal operationele 

doelstellingen voorop: 
 

o Focus op patiënt 
o Uittekenen van een volwaardige beleidscyclus met een doorvertaling naar de 

verschillende betrokken organisatorische eenheden en diensten. 
o Registratie van agressie 
o Netwerking (samenwerkingsrelaties met andere belanghebbenden bv. 

politiediensten, AZ, …) 
o Projectmatige uitwerking van procedures en processen, afgestemd op de 

behoeften van de medewerkers en conform de wettelijke richtlijnen. 

o Deskundigheidsbevordering van de hulpverleners 
o Middelenmanagement ifv. agressie 

o Monitoring (gegevens vanuit continue agressieregistratie a.d.h.v. SOAS-R II) 
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 Uit de registraties is duidelijk dat er nog een stijging is van het aantal geregistreerde 
incidenten. Naast deze stijging is er ook een verschuiving merkbaar: toename van de 
registraties van verbale agressie en een afname van het aantal fysieke agressies. 
In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat uit registraties tem. 2009 blijkt dat er 
inderdaad een stijging was van het aantal geregistreerde incidenten. Maar dat men 
sinds 2010 een kentering kregen in dit getal d.w.z. een duidelijk daling van het aantal 
geregistreerde incidenten. 

 

 Er bestaat een procedure ‘ondersteuning van politiediensten bij dreigende agressie of 
fysieke agressie’. Hierin worden de afspraken omschreven die gemaakt zijn met de 
politiediensten in geval van ondersteuning van teams met betrekking tot (dreigende) 
agressie en begeleiding naar de afzonderingskamer. 

 

 Zowel in 2005, 2007 als in 2009 werd er een personeelsbevraging gedaan omtrent 
agressie. Uit deze enquêtes blijkt dat er nog een lichte stijging is van het aantal 
incidenten (vooral ongewenste seksuele intimidatie vanwege patiënten en verbale 
agressie vanwege bezoekers). De preventieve maatregelen en de opvangmaatregelen 
krijgen een hogere waardering. Ongewijzigd is ook de mate dat er al dan niet 
consequent geregistreerd wordt. 

 

 Voor de registratie van agressie-incidenten gebruikt men de Staff Observation 
Aggression Scale. De huidige versie is reeds in gebruik sinds februari 2005. 

 

 Ook binnen het vormingsbeleid is er aandacht voor agressiepreventie. Alle nieuwe 
medewerkers volgen een (verplichte) opleiding van 2-dagen. Elk jaar zijn er 
herhalingstrainingen van ½ dag voor alle personeelsleden. 

 

 Voor het contract patiëntveiligheid van de Federale Overheid heeft men het 
agressiebeleid uitgezet volgens Kwadrant en PDCA-cyclus. 

 

Suïcidepreventiebeleid 

 Qua suïcidepreventiebeleid heeft men een Visietekst (07/2010). De nota is er gekomen 
vanuit een conceptnota opgestart in 2008 binnen het directiecomité. Met deze 
conceptnota is men gaan samen zitten met het CGG om deze tekst meer vorm en 
inhoud te geven. 
In 2010 is men deze conceptnota gaan vertalen in een echte visietekst, deze is dan 
ook inhoudelijk besproken met artsen en hoofdverpleegkundigen. 

 

 De visietekst had verschillende operationele doelstellingen: 
 

o Klinisch pad ontwikkelen : 
 Er is samenwerking voor dit item met AZ Sint-Dimpna. Bij opname 

gaat men reeds contact zoeken met het zorgnetwerk. Bij ontslag gaat 
men de huisarts informeren of de patiënt reeds onmiddellijk verwijzen 
naar het CGG dat een aparte module heeft voor suïcidale patiënten.

 Er is arrondissementeel overleg met de verschillende PAAZ- 
afdelingen.

 Het klinisch pad heeft al vorm gekregen maar dient verder 
geoptimaliseerd te worden.

o Draagvlak voor hulpverleners 

 Hiertoe heeft men op alle afdelingen voorzien in een referentiepersoon 
voor deze problematiek. Dit dient niet per definitie een 
verpleegkundige te zijn. Deze referentiepersonen worden wel actief 
betrokken bij de uitwerking van het project rond suïcide.

o Professionele deskundigheid verhogen bij het personeel 
 Er zijn vormingssessies voor alle hulpverleners. Voor de nieuwe 

medewerkers is er een module voorzien in het inscholingstraject.

o Risico-inschatting 
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 Vanaf de aanmelding gaat men trachten informatie te vergaren die het 
beeld van de patiënt kunnen weergeven. Hierbij is zeker steeds 
aandacht voor suïcidale gedachten of suïcidepogingen. Zowel bij de 
eerste info, het opnamegesprek als bij elke mutatie, weekend of 
ontslag is er aandacht.

 Bij volwassen kan men de SIS (Suïcide Intentie Schaal) afnemen 
(deze toetsing is niet voor kinderen).

o Outcome-indicatoren bepalen 
 Momenteel zijn er een aantal cijfers die men bijhoudt. Zo heeft men 

een zicht op het aantal suïcides en het aantal geregistreerde pogingen 
(deze worden geregistreerd via SOAS).

 
 

 Het OPZ houdt cijfers bij van zowel de suïcides als van de pogingen 

o 2006 : 2 suïcides en 8 pogingen 
o 2007 : 4 suïcides en 31 pogingen 
o 2008 : 3 suïcides en 5 pogingen 
o 2009 : 4 suïcides en 9 pogingen 

o 2010 : 2 suïcides 

Eén van de indicatoren is het feit of er een terugkoppeling te vinden is in het 
patiëntendossier na een poging. 

 Bij nachtelijke opname van een patiënt met suïcidale gedachten gaat men deze patiënt 
opnemen via de Gesloten Opname en de volgende ochtend een inschatting doen. Een 
opname kan op de Open Opname indien het gaat over een gekende patiënt behalve 
indien de informatie aangeeft dat dit qua veiligheid een probleem zou zijn. 

 
Een patiënt die voor het eerst wordt opgenomen met enige vorm van suïcidaliteit wordt 
sowieso opgenomen op de Gesloten Opname. 

 

 In geval van een overlijden (natuurlijk of verdacht) bestaat er een uitgewerkte 
procedure. Aan deze procedure is een uitgebreide flowchart toegevoegd die zeer goed 
weergeeft wie wanneer wat moet doen. 

 

Afzonderingsbeleid 

 
 Binnen het afzonderingsbeleid heeft men een beleidsdocument aangaande 

afzonderingen en fixatie binnen het OPZ Geel. 
 

 Onder afzondering wordt verstaan: het geheel van maatregelen dat genomen wordt om 
een patiënt onder te brengen in een daartoe speciaal voorziene afzonderingskamer al 
of niet met fixatie indien de fysische en psychische integriteit van deze persoon acuut 
gevaar loopt en er geen enkel ander therapeutisch alternatief beschikbaar is. 
Op de leefeenheden van de divisie jongeren gebruikt men de termen ‘stille kamer’ 
(stille kamer wordt enkel gebruikt op de reguliere K-dienst en is een ruimte zonder 
meubilair die wel voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften) of ‘time-out’ ipv 
afzondering. Wanneer hulpverleners hierbij een gesloten deur hanteren, wordt dit in 
de afzonderingsboek geregistreerd. 

 

 Als strategische doelstelling stelt men het uitwerken, implementeren, monitoren en 
bijsturen van een beleid m.b.t. afzondering en fixatie voorop. Hierbij zijn volgende 
items kritieke succesfactoren : 

 
o Aanbieden van verantwoorde zorg: in functie van noden en behoeften van 

patiënten, op evidentie gebaseerd, ethisch georiënteerd, binnen wettelijke 
kaders: 

 alternatieven voor afzondering en fixatie aanbieden,
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 cultuur dat effectieve toepassing enkel gebeurt in verantwoorde 
situaties.

o Veiligheid voor medewerkers en patiënten staat voorop. 
o Interdisciplinair draagvlak. 
o Evidence based. 
o Uitbouw van een monitoringsysteem en benchmark van gegevens met 

vergelijkbare organisaties om het veranderingsproces efficiënt aan te sturen. 
o Adequate randvoorwaarden (bouwkundige voorzieningen, protocol, …). 

Als operationele doelstellingen stelt men: 

 
o Cultuurverandering : Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de beslissing 

tot afzonderen en fixeren vooral wordt gestuurd door niet-klinische factoren 
zoals cultuur en attitude. Het doel van cultuurverandering is mensen te leren 
reflecteren over de toepassing van afzondering en fixatie om van daaruit 
gedragsverandering te initiëren. 

o Gebruiken van beleidsinformatie 
o De therapeutische relatie vormt het uitgangspunt tot handelen : De basis van 

de relatie tussen verpleegkundigen en patiënten is vertrouwen. Dit wordt onder 
meer beïnvloed door bereikbaarheid van de verpleegkundigen, 
luistervaardigheden, patiënten benaderen vanuit hun mens-zijn. 

o Interactie tussen hulpverleners en patiënten vormt vaak aanleiding tot 
afzondering / fixatie. 

o Preventie van agressie / crisis 
o Aangepast therapie- en activiteitenaanbod 
o Voorzien in comfort rooms / Time-out 
o Nabespreking van afzondering / fixatie :Het is belangrijk om systematisch stil te 

staan bij een afzondering / fixatie, en hierbij het standpunt van de patiënt te 
betrekken. Het is niet vanzelfsprekend om iemand vast te binden of zelf 
vastgebonden te worden. De gedachte dat cliënten dienen te begrijpen dat 
ingrijpen nodig is, of dat zorgverleners professioneel moeten handelen en geen 
emoties moeten kennen is problematisch. Professioneel handelen in kwesties 
van dwang en drang betekent dat men open staat voor de ambivalente 
gevoelens die hier noodzakelijkerwijze bijhoren en dat men die ook bij andere 
onderkent er op gepaste wijze op ingaat. Dwang en drang mogen nooit worden 
toegepast omdat het nu eenmaal moet, zonder verdere bedenkingen en 
twijfels. Reflectie op het doel van afzondering / fixatie betekent ook dat deze 
geen routines worden. 

o Aandachtspunten in een nabespreking zijn: 
o in hoeverre paste de ingreep in de context van zorg, 
o was het ingrijpen te vroeg / te laat, 
o had een interventie kunnen worden voorkomen door een minder ingrijpende 

maatregel toe te passen, 

o hoe kan men hieruit leren om in de toekomst ontsporing te vermijden? 
o Procesbeschrijving van opname 
o Beleidsvraagstukken 

o Audit psychiatrische ziekenhuizen 

 Het ziekenhuis beschikt over 8 afzonderingskamers. Hiervan zijn er 5 gesitueerd op de 
divisie volwassenen en 3 op de divisie ouderen. 

 

 Hoewel de cijfers een neerwaartse trend vertonen blijft er nog een belangrijk aandeel 
afzonderingen. Dit blijft een hoog cijfer in vergelijking met andere ziekenhuizen. 

 
 Indien met overgaat tot fixatie zal men steeds een minimale 3-puntsfixatie uitvoeren. 

Dit wil zeggen lendengordel, één voet en één pols (kruislings). 

 
 Het afzonderingsregister is een ingebonden boek met een registratie op het niveau van 

de divisie. Dit wil bv. zeggen dat er een boek ligt op de Gesloten Opname wat 
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eveneens dient voor de registraties van de afzonderingen op de afdelingen 
Psychosezorg, Structurerende en Angst & Depressie. 

 

 Volgende items worden opgenomen in het afzonderingsregister: 
 

o Volgnummer 
o Naam 
o Stamnummer (unieke nummer van de patiënt tijdens zijn opname) 
o Leeftijd 
o Geslacht 
o Opnamedatum 
o Lokalisatie (welke afdeling) 
o Aanvang 
o Modaliteiten (lendengordel, pols, voet) 
o Reden van afzondering 
o Handtekening voorschrijvende arts 
o Handtekening verantwoordelijk verpleegkundige 

o Visum medisch directeur 

Er worden geen observatiegegevens opgenomen in het afzonderingsregister. Hiervoor 
is plaats voorzien in het EPD. 

 

 In literatuur wordt voornamelijk de link gelegd tussen (dreigende) agressie en 
afzondering / fixatie. Andere oorzaken komen minder aan bod. In OPZ Geel blijkt uit de 
registratie, het aandeel van oorzaken mbt. agressie eerder beperkt naar de toepassing 
van afzondering / fixatie. Het aandeel gedesorganiseerd gedrag, risicogedrag en 
andere redenen scoort hoog. 

o Gedesorganiseerd gedrag: realiteitsverlies, verwardheid, ontremming, extreme 
angstbeleving, intoxicatie 

o Risicogedrag: wegloopgedrag, suïcidedreiging, dreigen met agressie, gevaar 
voor brandstichting, andere risico’s 

o Andere redenen: weigering medicatie, nachtelijke opname, gedwongen 
opname, plaatsgebrek 

 
Sterke punten 

 
 Poliklinische werking wordt uitgebouwd. 

 
 Het organiseren van een crisisraadpleging is een goede service naar de regio en de 

zorgpartners. 
 

 Ondersteuning van omgevende zorgpartners is een erg positief gegeven vanuit het 
OPZ en biedt het tegelijk ook een stevig draagvlak voor de uitbouw van een regionaal 
goed georganiseerde GGZ, maar is tegelijk een valkuil want hierdoor: 

 
o valt de drijfveer gedeeltelijk weg voor deze omgevende voorzieningen om in 

eigen oplossingen te voorzien. Het probleem ten gronde is dat deze regio er 
slecht in slaagt op psychiaters te vinden en te binden, zowel in de ambulante 
gereguleerde geestelijke gezondheidszorg als in de algemene ziekenhuizen 
die niet over een PAAZ beschikken maar die omwille van de regelgeving wel 
moeten beschikken over psychiaters voor de dienst spoedgevallen 

o is er een risico dat door de investering in de ondersteuning van de omgeving 
energie en menstijd verloren gaat noodzakelijk voor de eigen groei. 

o Overigens levert de wijze van ondersteuning van de algemene ziekenhuizen 
niet onaardige risico’s op het vlak van medische verantwoordelijkheid en 
deontologie, in het bijzonder bij het verstrekken van eventuele telefonische 
adviezen. 
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 Het ziekenhuis participeert aan meerdere pilootprojecten die een zorgvernieuwend 
karakter hebben. 

 

 De aandacht in de divisie jongeren voor somatiek (er wordt bekeken in welke mate 
jongeren tijdens hun traject ontsnapten aan de preventiegeneeskunde door CLB en 
hoe dat kan bijgesteld worden)  is een positief gegeven. 

 
 Het ziekenhuis maakt in het kader van een vernieuwd afzonderingsbeleid gebruik van 

comfortrooms. 
Op de Gesloten Opname Volwassenen is men aan het experimenteren met het gebruik 
van een comfortroom. Deze kamer is prikkelarm maar toch aangenaam ingericht (men 
wacht enkel nog op de specifieke meubelen en het tv-toestel). 
Bedoeling is om patiënten die het op een bepaald moment het moeilijk krijgen een 
uitweg te bieden zonder te moeten overgaan naar een afzondering. 
Anderzijds is het te gebruiken als tussenstap voor een patiënt die uit de afzondering 
mag maar nog niet klaar is voor de leefeenheid. 
De comfortroom is kortbij de isolatiekamer voorzien. Moest de comfortroom niet het 
gewenste resultaat behalen kan men alsnog overnemen en overgaan tot afzondering. 

 

 In juni 2009 werd een kwalitatief onderzoek gevoerd omtrent beleving van 
medewerkers en patiënten bij het gebruik van afzondering en fixatie. 

 

 In overleg met de politiediensten heeft men voorzien in individuele lockers waarbij de 
politionele diensten hun dienstwapen achter slot kunnen wegbergen en zelf de sleutel 
van de locker kunnen bijhouden. 

 

 Het OPZ Geel voorziet frequent agressietraining voor personeelsleden van andere 
zorginstellingen (AZ, RVT, BUSO, gemeenschapsinstellingen, …). 

 
Non-conformiteiten 

 
 De psychiaterfunctie in de psychiatrische gezinsverpleging is inadequaat 

ingevuld/bestaft. 
 

 Bij controle van het afzonderingsregister en de observatiegegevens (gesloten opname 
volwassen en de afdeling amber) blijkt dat het afzonderingsregister zeer stipt is 
ingevuld. De observatiegegevens zijn evenwel zo goed als niet terug te vinden. Hoewel 
in het EPD een specifieke plaats voorzien is, werd hierin niets geschreven. Enkel een 
algemene vermelding in de dagdagelijkse observatiegegevens. 

 
Nochtans zou men van elk observatiemoment een schriftelijke weerslag moeten 
terugvinden in het patiëntendossier. 

 

 Indien er zich tijdens de minimale bestaffing (bv. nachtdienst) een incident voordoet 
kan het betrokken personeelslid assistentie oproepen met een alarmsysteem. Hiervoor 
bestaat er een procedure : ‘Alarmoproepen: structureel kader’. Hierbij worden de 
alarmoproepen verwerkt binnen de eigen campus (Campus Ouderen, Campus 
Rehabilitatie, Campus Volwassenen en Campus Jongeren). 
De verschillende personeelsleden gaan dan hulp bieden binnen hun eigen gebouw, 
hierbij wordt in sommige gevallen de afdeling alleen gelaten. Men voorziet ten allen 
tijde een permanentie op het niveau van het gebouw. 

 

o Campus Ouderen (108 bedden) 

 In de Opname-eenheid, de Behandeleenheid, de Verblijfseenheid, de 
Dagkliniek Ouderen en ’t Gezelschap gaan bij een alarmoproep de 
leefeenheden elkaar ondersteunen.
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o Campus Rehabilitatie (41 + 60 bedden) 
 Omvat : Intramurale Zorg, PVT Salto, Observatiehuis, DAC 2, 

Somatische Eenheid.

 Bij alarmoproepen vanuit de divisie Rehabilitatie ondersteunen de 
leefeenheden elkaar (uitz. DAC 2). Observatiehuis en De Bron kunnen 
alarmoproepen geven, maar gaan geen assistentie bieden (omwille 
van praktische redenen kunnen ze geen oproepen ontvangen).

 Vanaf 17u tot 7u is er tevens assistentie vanuit de divisie Jongeren 
(For-K).

 Bij alarmoproepen vanuit DAC 2 ondersteunen de leefeenheden van 
de divisie Ouderen (uitz. ’t Gezelschap) aangezien het DAC 2 zich 
bevindt in de gebouwen van de divisie Ouderen.

 

o Campus Volwassenen (150 bedden) 

 Omvat : Open en Gesloten Opname, Psychosezorg, Angst & 
Depressie, Structurerende Zorg, ’t Poorthuis.

 In de nieuwbouw wordt aan de alarmoproepen gehoor gegeven door 
de mensen werkzaam op de verschillende leefeenheden.

 Vanaf 22u tot 7u is er eveneens assistentie vanuit de For-K.
 Bij alarmoproepen vanuit ’t Poorthuis ondersteunen de mensen van de 

Opname-eenheid Ouderen.
 

o Campus Jongeren (24 bedden) 
 Omvat : For-K, Latentie, Adolescenten
 Bij alarmoproepen is er ondersteuning vanuit:

 Psychosezorg (personeel van Angst & Depressie doet dan 
toezicht op de eigen leefeenheid en Psychosezorg) 

 Gesloten Opname (personeel van Open Opname doet dan 
extra toezicht op Gesloten Opname. 

 De buitennachtwaker (vanaf 19u45 tot 6u45) 

 Leefeenheid Opname Ouderen, uitgezonderd ’s nachts 

 

Tijdens de nachturen (19u45 tot 6u45) is er tevens een buitennachtwaker op het terrein 
aanwezig, die ingeval van incidenten mee ingeschakeld wordt. 

 

o Alarmoproepen door de nachtwaker 
 Bij een alarmoproep door de nachtwaker zorgt de tweede vaste nacht 

van de divisie Volwassen, Gesloten Opname voor ondersteuning.

 De interventie gebeurt in eerste instantie telefonisch.
 Indien de nachtwaker zich in de divisie Volwassenen of in de 

gebouwen A, B, E of H bevindt kan de tweede vaste nacht de locatie 
van de nachtwaker bepalen via het bodyguardsysteem.

 Wanneer het bodyguardsysteem niet reageert en de telefoonoproep 
niet wordt beantwoord, worden de hulpdiensten verwittigd.

 

Tekortkomingen 

 

 Tijdens de voorbije erkenningsperiode is er omwille van diverse redenen een dermate 
gebrek geweest aan kinderpsychiaters dat het ziekenhuis de noodzaak gezien heeft 
om een deel van de afdeling te sluiten. De artsen uit de omgeving werden hier per brief 
van in kennis gesteld, maar Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid niet. 
Er zijn hierbij twee bedenkingen te formuleren: 

 
o Vooreerst voorziet de regelgeving een procedure van schorsing wanneer een 

ziekenhuisdienst niet meer aan de normen voldoet: technisch gezien had de 
vraag moeten gesteld worden of de dienst ook voor een gedeelte in werking 
had kunnen blijven: de minimum erkenbare eenheid is 20 K-bedden. Het 
Agentschap Zorg en Gezondheid heeft niet de kans gehad om bepaalde 
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voorwaarden op te leggen, afwijkingen te voorzien, of om zich akkoord te 
verklaren met de genomen maatregelen. 

o Gezien het risico van kwaliteitsverlies en discontinuïteit in de zorg door 
onderbestaffing ware het goed geweest dat Zorginspectie op de hoogte was 
geweest zodat een tussentijdse toetsing had kunnen plaats gevonden hebben. 

 

 Het aantal afzonderingen is hoog. 
Bij de bespreking op de terugkomdag voert het ziekenhuis twee punten aan die 
vermeldenswaard zijn: het eerste punt is dat het ziekenhuis als enige in de regio 
instaat voor de gedwongen opnames: dit is inderdaad een element wat een hogere 
noodzaak tot het nemen van middelen en maatregelen kan verklaren. Tweede punt is 
dat het ziekenhuis een actief beleid voert om dit aantal te doen dalen. Dit is inderdaad 
een positief gegeven, wat maakt dat deze opmerking enigszins gerelativeerd moet 
worden Anderzijds blijft de vaststelling in hoofde van de patiënt desalniettemin een 
realiteit die best voorkomen wordt. 

 

 De afspraken met de algemene ziekenhuizen omtrent de ondersteuning van de 
spoedgevallendiensten zijn van die aard dat het bijna niet mogelijk is dat deze zorg 
conform de wettelijke en deontologische vereisten correct verloopt. Op zich getuigt het 
van goede wil en loyaal partnerschap dat het OPZ Geel de omgevende ziekenhuizen 
wil bijstaan, maar de aanbeveling bestaat erin om de samenwerkingsmodaliteiten in die 
zin te herbekijken dat de vermelde standaarden met zekerheid wel kunnen gehaald 
worden, waarbij het ziekenhuis zijn risico op aansprakelijkheid op basis van een 
formeel engagement (samenwerkingsovereenkomst) reduceert. 

 

 De houding ten aanzien van richtlijnen (met uitzondering van de divisie jongeren) en de 
afwezigheid van een aantal protocollen zijn niet in overeenstemming met het volgens 
de eigen beleidsplannen te voeren beleid. 

 

 Er dient onderzocht te worden of er ook geen mogelijkheden zijn om ECT op een 
kwalitatief hoogstaande wijze meer in de nabijheid te organiseren, waarbij, indien nodig 
een aantal kwaliteitseisen dienen gesteld te worden in de samenwerking (vb. 
gebaseerd op de Vlaamse richtlijnen). Ook dient de informatie die aan patiënten 
verstrekt wordt aangevuld te worden (bv. hoelang duurt het voor een patiënt met de 
auto mag rijden), en dient een samenwerkingsprotocol opgemaakt te worden waarin 
een aantal praktische zaken en regelingen opgenomen worden (wie doet wat). 
In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat met betrekking tot het ECT de eerste 
stappen gezet zijn om een ondertekend samenwerkingsakkoord mbt. dit aanbod te 
bekomen vanuit het UPC Kortenberg, dienst XXXX, waarmee men reeds jaren 
samenwerkt, doch zonder geschreven overeenkomst. Na een telefonisch contact met 
prof. XXXX gaat hij het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst doorsturen ter 
ondertekening. 

 

 De afzonderingsprocedure voorziet een beperkt aantal observatiemomenten. Voor een 
niet-gefixeerde patiënt is dit tijdens de dag om de 2u en 2x op een ganse nacht (01u 
en 04u). Voor een gefixeerde patiënt is dit elk uur. Gezien het sterk ingrijpende 
karakter van een isolatie (cfr. procedure) voor de patiënt lijkt dit toch erg minimaal. 
Voor een patiënt die gefixeerd is en niet aan de bel kan is een uur wel erg lang. 
In de afzonderingsprocedure is het gebruik van de camerabewaking niet opgenomen. 
Dit toezicht kan niet tellen als vervanging van de bedsidecontrole maar wel als 
aanvulling. 

 
 De isolatiekamers beschikken over een oproepsysteem maar dit is niet bereikbaar voor 

gefixeerde patiënten. 
 

 De bezochte isolatiekamers waren ook niet voorzien van een klok. Deze zou aan het 
toezichtsvenster gehangen worden indien men iemand afzondert. Eén isolatiekamer 
was in gebruik en ook hier hing geen klok. 
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 Het opnemen van patiënten in de afzonderingskamer omwille van een plaatsgebrek in 
de reguliere bedden kan niet aanvaard worden. 

 

Aanbevelingen 
 

 Het oprichten van een therapeutische raad die de hoofdgeneesheer, de adjunct- 
hoofdgeneesheren en de verpleegkundig en de paramedisch directeur kan bijstaan in 
de inhoudelijke uitwerking van de zorgprogramma’s kan een meerwaarde zijn. 

 

 Er zijn een aantal pathologiegroepen waarvoor geen specifiek zorgaanbod uitgewerkt 
is: meer bepaald rond verslaving is er wel een modulair aanbod, maar gezien het 
voorkomen van deze patiëntenpopulatie stelt zich de vraag of zulks wel voldoende is. 
Een illustratie hiervan is dat men voor verstrekking van methadone moet beroep doen 
op twee huisartsen in de regio die zich hierop toegelegd hebben. 

 

 Het opstellen van een protocol delier (voor verslaving, voor gerontopsychiatrie) 
verdient aanbeveling. 

 

 Advies om te bekijken welke de meerwaarde is om één afzonderingsregister te 
voorzien op het niveau van de divisie ten opzichte van een afzonderingsregister op het 
niveau van de afdeling waar zich een afzonderingskamer situeert. 

 

 Aanbeveling om bij afwijkende cijfers binnen een bepaalde registratie een evaluatie te 
doen van deze gegevens en op zoek te gaan naar de reden van deze afwijking (bv. het 
aantal suïcidepogingen in 2007). 

 
 

5.3 Verpleegkundig beleid 

 
Algemene vaststellingen 

 
 Het verpleegkundig departement heeft een duale aansturing. Hiërarchisch is dit via de 

afdelingshoofden (clustermanager) naar de hoofdverpleegkundigen, inhoudelijk is deze 
aansturing via het hoofd van het verpleegkundig departement. 

 
 Eén afdelingshoofd doet aansturing van de divisie Jongeren en Rehabilitatie, het ander 

afdelingshoofd de divisie Volwassenen en Ouderen. 

 
 Het hoofd van het verpleegkundig departement geeft een hiërarchische aansturing aan 

volgende medewerkers: 
 

o Verpleegkundig Ziekenhuishygiënist (1 Vte) 
o Begeleider (her)intreders (1 Vte) 
o Beheerder EPD (1 Vte) 

o Stafmedewerker (0,8 Vte). 

Zowel de beheerder EPD als de stafmedewerker kunnen in aanmerking genomen 
worden als middenkader. Het ziekenhuis dient met zijn aantal bedden te beschikken 
over 1,8 Vte. Het middenkader heeft binnen deze structuur enkel een staffunctie en 
geen hiërarchische lijnfunctie. 

 Binnen het verpleegkundig beleid wil men volgende doelstellingen nastreven: 
 

o Kwaliteitsvolle zorg 

o Verhogen van de kwaliteit 

o Opvolging van de vigerende wetgeving 

en dit vanuit een patiëntgestuurde zorg. 
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 Het verpleegkundig departement neemt deel aan volgende overlegstructuren: 
 

o Teamcoördinatorenoverleg (1x/maand) 
 Hoofdverpleegkundigen, middenkader
 Verpleegkundig beleid vorm geven

 Bespreken van inhoudelijke thema’s
 

o Stuurgroep Kwaliteit (1x/6 weken) 
 Kwaliteitscoördinator, Datamanager, Directiecomité

 Kwaliteit bespreken/bewaken in de ruime zin
 

o Comité Patiëntveiligheid (1x/maand) 
 Bespreking contract patiëntveiligheid FOD

 
o Teamcoördinatorenoverleg op niveau van de divisies 

 Bespreken van operationele en inhoudelijke thema’s en tewerkstelling.
 

o Divisie-overleg 

 Teamcoördinatoren, afvaardiging van de verschillende disciplines, 
verpleegkundige directie, paramedisch directeur, adjunct- 
hoofdgeneesheer

 
 Binnen het OPZ Geel wil men investeren in het opzetten van een verpleegkundig 

competentiecentrum. Een aantal items hierbij zijn: 
 

o Het Clinical Leadership Project uitbreiden 
o Inzetten op vorming, mentorenschap en referentieverpleegkundigen 
o Werken met verpleegkundige specialisten 

 Universitaire opleiding
 Opvolgen van een vakdomein
 Aan bed coaching en ondersteuning

 

 Men introduceerde het Clinical Leadership Project. Een bevraging en het in kaart 
brengen van de effecten van het CLP wijzen immers uit dat de deelnemende 
hoofdverpleegkundigen zich sterker voelen als leidinggevende, ze beter samenwerken 
en een betere relatie met derden en andere hoofdverpleegkundigen hebben. Ze 
beschikken over toegenomen coachingsvaardigheden en nemen sneller initiatieven om 
zo te komen tot een meer patiëntgerichte zorg. 
Dat opleidingsprogramma zet teamverantwoordelijken op weg naar een meer 
motiverende en stimulerende manier van leiding geven. 

 

 Ook op andere manieren worden verpleegkundigen in hun werk ondersteund. 

Er is een specifiek vormingsaanbod per patiëntengroep, verpleegkundigen worden bij 
het vakinhoudelijke beleid betrokken, er zijn referentieverpleegkundigen die adviseren 
over specifieke thematieken, … 

 

 Ziekenhuisbreed werkt men met het systeem van het peter/meterschap. Daarnaast zijn 
er mentoren (met specifieke opleiding en functieprofiel) voor de stagiairs. 

 

Sterk punt 

 

 Elke week is er één van de hoofdverpleegkundigen van thuiswacht (per cluster) en kan 
bijgevolg opgeroepen of geconsulteerd worden door het personeel in geval van 
problemen of vragen. Daarnaast is de directeur verpleging en de directeur 
patiëntenzorg steeds contacteerbaar (maar geen wachtdienst). 
Binnen de gezinsverpleging is er 24/24 uur een wijkverpleegkundige van wacht. 



37 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 

Non-conformiteiten 
 

 Het voorgelegde organogram is geen volledige weergave van hoe het verpleegkundig 
departement georganiseerd is (bv. de afdelingshoofden en mobiele equipe ontbreken). 

 

 De hiërarchische aansturing van de verpleegkundigen op afdelingsniveau valt onder de 
verantwoordelijkheid van 2 afdelingshoofden. Eén van deze afdelingshoofden is geen 
verpleegkundige, maar licentiaat Germaanse en Oosterse filologie / Doctor in de 
Letteren en Wijsbegeerte. 
De hiërarchische lijn kan binnen het verpleegkundig departement niet waargenomen 
worden door een niet-verpleegkundige. 

 
De verpleegkundig directeur staat in lijn met de algemeen directeur. De 
afdelingshoofden vallen rechtstreeks onder de administrateur-generaal. 

 

Aanbevelingen 

 

 Advies om van structurele overlegmomenten een verslag te maken. Op momenten van 
discussie of onenigheid kan er dan teruggegrepen worden naar items die besproken 
zijn en waar een beslissing of een standpunt over is ingenomen. 

 

 Het strekt tot aanbeveling de personeelsleden met vaste nachtdienst op regelmatige 
basis in de dagdienst in te schakelen. Dit laat betrokkenen toe om bij te blijven inzake 
afspraken in het ziekenhuis en technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd 
programma voor deze dagen kan hierbij een meerwaarde zijn. 

 
 

5.4 Therapeutisch beleid 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Een eerste deel van het gesprek werd gevoerd met de paramedisch directeur en een 
vertegenwoordiging van alle, in het ziekenhuis aanwezige, verbale en non-verbale 
therapeuten (muziektherapie, psychologie, ergotherapie, creatieve therapie en 
psychomotorische therapie). 

 

 Voor het tweede gedeelte van het gesprek waren volgende personen aanwezig; de 
paramedisch directeur, de algemeen directeur en de twee clustermanagers. 

 

 De functie van paramedisch directeur stond van 2009 tot begin 2011 vacant. Deze 
functie wordt nu sinds kort ingevuld door een psychologe, met een jarenlange ervaring 
in een ander psychiatrisch ziekenhuis als directeur patiëntenzorg. Zij is binnen het OPZ 
Geel voltijds ingezet als paramedisch directeur. 

 

 Binnen het organogram staat de paramedisch directeur rechtstreeks onder de 
algemeen directeur, los van de zorgeenheden (clusters, divisies en afdelingen). 

 

 Er is binnen het organogram gekozen voor zowel verticale als horizontale aansturing. 
De verticale aansturing gebeurt door de clustermanagers en heeft voornamelijk 
betrekking op het operationele en het beleidsmatig aansturen. De paramedisch 
directeur zit in de horizontale lijn en zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning en 
aansturing. De valkuil van dit model is dat er conflicten kunnen ontstaan tussen de 
verticale en de horizontale aansturing, aangezien duidelijk wordt gesteld dat enkel de 
clustermanagers een hiërarchische bevoegdheid hebben. 
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 De afdelingen worden gegroepeerd in divisies (ouderen, volwassenen, jongeren en 
rehabilitatie) en deze worden nog eens samengebracht onder twee clusters. Elke 
afdeling wordt aangestuurd door een kernteam minimaal bestaande uit een psychiater, 
hoofdverpleegkundige en een psycholoog. Elke divisie heeft een divisieoverleg onder 
leiding van een adjunct-hoofdgeneesheer; verder worden hierin alle afdelingen en 
disciplines vertegenwoordigd (naar kopij van een kernteam). Ook heeft iedere cluster 
een clusteroverleg met vertegenwoordigers uit de desbetreffende cluster. Men hanteert 
de visie dat alles zo laag mogelijk in de organisatie wordt beslist: er kan veel op 
afdelingsniveau beslist worden, andere zaken worden op divisie- of clusterniveau 
beslist. Ingrijpende beslissingen worden tot op het directieniveau besproken. Het is de 
bedoeling dat de paramedisch directeur deelneemt aan het divisieoverleg en aan het 
clusteroverleg. 

 

 Volgens de directieleden bestaan er wel beleidsteksten waarin ook aspecten van 
therapeutisch beleid aan bod komen, maar deze blijken onvoldoende door te stromen 
naar de medewerkers. 

 

 Door de pas zeer recente invulling van de functie paramedisch directeur, zijn enkele 
inhoudelijke initiatieven verzwakt, zoals de werking van de vakgroepen. Zowel de 
intervisie- als vakgroep van de psychologen zijn blijven samenkomen, alsook de 
vakgroep van de maatschappelijk werkers. 

 

 Therapeuten geven aan een vrij grote afstand te ervaren tussen zichzelf en de 
clustermanagers. Zij missen input voor het therapeutisch handelen en uitdaging om 
hierover kritisch te reflecteren. 

 

Aanbevelingen 
 

 Het is nuttig om de aansturing binnen het therapeutisch beleid beter te structureren en 
inhoudelijk vorm te geven. Het subsidiariteitprincipe, waarbij het beslissingsniveau zo 
laag mogelijk in de organisatie wordt gehouden, is prima, maar er dient een 
duidelijkere opvolging te gebeuren, waarbij kritisch gereflecteerd wordt over het 
therapeutisch handelen. Ook de communicatielijnen zouden best zo helder mogelijk 
weergegeven worden, dit om een potentieel conflict in aansturing te voorkomen. 

 

 De functie van de paramedisch directeur is, mede door de recente invulling, nog 
onduidelijk. Het is aanbevolen om de functiebeschrijving te verhelderen en duidelijk te 
communiceren naar de betrokken partijen. 

 
 
 

 
5.5 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 

 
Algemene vaststellingen 

 
 Het kwaliteitsbeleid wordt voorgesteld door de kwaliteitscoördinator die deze functie 

waarneemt sinds 1997. Zij heeft een verpleegkundige opleiding. 

 

 Door de kwaliteitscoördinator wordt beklemtoond dat in OPZ Geel als uitgangspunt 
wordt gehanteerd dat kwaliteitsbeleid = organisatiebeleid, en dat het geen zin heeft om 
aparte kwaliteitsdoelstellingen te formuleren. In die context wordt het mogelijke 
onderscheid tussen een Q-beleid in ruime zin (het algemene organisatiemanagement) 
en het Q-beleid in specifieke zin (het focussen op verbetertrajecten in de klinische en 
de operationele performantie) niet als een meerwaarde gezien. 
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 Er is een omstandig overgangsrapport beschikbaar over het werken met de thema’s 
van het decreet van 1997, waarover in 2010 een evaluatie van de stand van zaken is 
gemaakt: 

 
o In 2010 werd van alle leefeenheden opnieuw verwacht dat zij hun intake- en 

opnameproces opnieuw actualiseren en beschikbaar stellen in het 
documentbeheersysteem. 

o Aan de bewegwijzering op het uitgestrekte domein is steeds verdere 
verbetering aangebracht. Er blijkt nog wel een onveiligheidsgevoel op de 
parkings te bestaan voor sommige patiënten en personeelsleden. 

o Het informeren van de patiënt is een blijvend aandachtspunt. Alle 
leefeenheden beschikken over een onthaalbrochure. Daarnaast is de 
betrokkenheid van patiënten ook expliciet opgenomen in de procedure 
teamoverleg en behandel-begeleidingsplan. Het gebruik van behandelplannen 
is op de verschillende leefeenheden vanuit het kwaliteitsbeleid regelmatig 
getoetst. Bijkomend is er ook het project patiëntenparticipatie dat expliciet 
gericht is op informeren en betrekken van de patiënt in zijn zorgproces. 

o Aan een werkwijze om de ontslagbrieven binnen de 7 dagen te versturen 
vanuit het EPD en mogelijk via Medibridge wordt nog verder gewerkt. 

o Inzake het vermijden van fouten bij de geneesmiddelendistributie is door de 
automatisering een sterke vooruitgang geboekt. Er is nog progressieruimte bij 
het invullen door de arts van de regel: “indien nodig”. Het blijft ook een 
aandachtspunt om de medicatiestrips niet te verknippen zodat de vervaldatum 
leesbaar blijft. 

o Er is ook vooruitgang geboekt in de beide vrije thema’s : het opvolgen van 
technische probleemmeldingen en het optimaliseren van de 
klachtenbehandeling. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) voldoet in formeel opzicht aan de vereisten van het 
kwaliteitsdecreet. De vereiste onderdelen zijn aanwezig. Het bestaat uit een serie 
documenten die voor alle personeelsleden beschikbaar zijn op het intranet. De 
ordening is helder. 

 

 In de missie valt op dat het OPZ zich op de tweede lijn situeert en dit definieert als zorg 
vanuit ziekenhuizen (met de derde lijn wordt dan de zorg vanuit universitaire 
ziekenhuizen bedoeld, en de eerste lijn is de thuiszorg inclusief de huisartsen). Er is 
dus weinig ruimte voor andere GGZ partners. Toch wordt aangegeven dat er beroep 
gedaan wordt op extra- en transmurale diensten en dat men veel wil investeren in 
netwerken. 
De visie wordt geformuleerd in een aantal eerder algemene doelstellingen, waaronder 
het optimaliseren van een proceswerking die als onvoldoende efficiënt wordt 
beschouwd. 

 

 Er is een opmerkelijk uitgewerkte strategie voor het kwaliteitsbeleid. Er wordt gebruik 
gemaakt van Kwadrant, als kader voor de aansturing van de organisatie en als kader 
voor de zelfevaluatie met Kwadrant Kompas+. In 2006 is een grondige zelfevaluatie 
uitgevoerd , zowel door het management als door de medische, paramedische en 
verpleegkundige hulpverleners (apart). Over de resultaten van die zelfevaluaties zijn 
uitvoerige rapporten beschikbaar. Daarnaast wil het ziekenhuis een indicatorenset 
gebruiken voor de opvolging van de belangrijke resultaatgebieden. Tenslotte is er veel 
aandacht voor procesmanagement (zorgprocessen, ondersteunende processen en 
beleidsprocessen). Het is de ambitie om alle relevante processen te identificeren, te 
beschrijven en geordend weer te geven in een documentbeheersysteem. Om het 
procesmanagement te onderbouwen doet men beroep op de expertise van de Vlerick 
Leuven Gent Management Schoolt, o.a. door gebruik te maken van de COMA-
techniek. 

 

 Er is een stuurgroep kwaliteit die om de zes weken vergadert en samengesteld is uit 
alle directieleden, de kwaliteitscoördinator en de databeheerder. Hier worden de 
strategische lijnen van het (kwaliteits)beleid uitgezet. Daarnaast is er een 
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kwaliteitsforum dat bestaat uit personeelsleden van de verschillende divisies en 
diensten en dat bedoeld is als klankbord en extra overlegkanaal over de kwalitatieve 
werking van het ziekenhuis. 

 

 Er is een zeer uitgebreide lijst van procedures die via een performant systeem van 
documentbeheer goed consulteerbaar zijn. Onder de hoofding zorgprocessen worden 
procedures weergegeven over volgende onderwerpen: 

 
o Urgentie 
o Aanmelding – opname 
o Observatie – diagnosestelling 
o Oriëntatie – doorverwijzing 
o Behandeling – begeleiding 
o Ontslag 
o Technische verpleegkundige verstrekkingen 
o Toevertrouwde medische handelingen 
o Zorgcommunicatie 
o Geneesmiddelendistributie 

o Agressie en suïcide 

Ook in het onderdeel behandeling zijn de meeste documenten eerder technisch van 
aard. 

 

 Het ontbreekt het OPZ Geel beslist niet aan doelstellingen. Zij zijn gebaseerd op 
grondige zelfevaluatie-oefeningen die dateren van 2006, op de beheersovereenkomst 
met de Vlaamse Overheid, en op de ambitie van het (kwaliteits)management om de 
bijzonderste organisatie en zorgprocessen uit te tekenen, te documenteren en op te 
volgen. 
In het beleidsplan 2010 – 2015 zijn een aantal algemene doelstellingen over de 
Klinische Zorg opgenomen, waarbij de klemtoon ligt op de evidence-based 
onderbouwing van de behandeling, een gedocumenteerde uitwerking van de 
zorgprocessen, en een elektronisch systeem voor de monitoring van klinische 
indicatoren. Daarnaast wil het OPZ werk maken van een systematiek voor peer-review 
voor de klinische beroepsgroepen en de multidisciplinaire teams, een project van 
inspraak van de gebruikers, en een actief beleid aangaande patiëntveiligheid. In het 
Klinisch Beleidsplan 2008 – 2015 worden deze principes verder uitgewerkt en 
gedetailleerd in een reeks van 26 strategische en operationele doelstellingen die over 
ongeveer alle aandachtspunten van de psychiatrische zorgverlening gaan. Daarin is 
ook voorzien dat :”het klinisch departement zorgt voor gestandaardiseerde /evidence- 
based richtlijnen en werkwijzen zonder de uniciteit van de patiënt uit het oog te 
verliezen”. 
Tenslotte zijn er voor alle 9 EFQM (Kwadrant) domeinen eveneens een serie 
doelstellingen geformuleerd. Voor het domein van de kernprocessen zijn dat : 

 

o De processen van het OPZ zijn geïdentificeerd en geïnventariseerd 
o Bij elke proces- en projectuitwerking wordt het klanten- en het 

veiligheidsperspectief beschreven 
o Het OPZ beschikt over een comité voor patiëntveiligheid en een FONA 

registratiesysteem 
o Bij elke proces- en of projectuitwerking wordt beschreven op welke wijze er 

voorzien wordt in opvolging en evaluatie, en tot welke organisatiedoelstelling 
het project of proces behoort. 

 
Het thema “Klinische Paden” is ondergebracht in het domein waardering door klanten. 
In het KWHB is een document aanwezig dat het zorgpad: Somatische screening en 
opsporing van metabool syndroom grondig uitwerkt en documenteert. 
Ook over het thema patiëntveiligheid is een verdere uitwerking beschikbaar. 
Daarnaast is nog een zeer uitgebreid document aanwezig over het OPZ Geel als 
procesgerichte organisatie. 
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Voor een deel van de geformuleerde doelstellingen geldt evenwel dat zij beschreven 
worden als een te realiseren project. In het KWHB is niet steeds duidelijk in welke 
mate er in een verdere uitwerking voorzien is. Wanneer er wel een tussentijdse 
evaluatie is gebeurd wordt deze summier vermeld. Op de terugkomdag bevestigt het 
ziekenhuis dat conform de holistische aanpak van de Vlerick school er op een 
doordachte manier wordt omgegaan met het uitschrijven van processen. Van de 29 
weerhouden doelstellingen uit de algemene zelfevaluatie werden er overigens 27 
bijna volledig uitgewerkt. 

 

 Onder de noemer klinische performantie worden een serie klinische performantie- 
indicatoren opgelijst met een variabele graad van uitwerking. Voor een aantal thema’s 
is enkel een beschrijving van de indicator vermeld. Voor andere zijn systematische 
metingen gebeurd, zoals zorgcommunicatie, agressie, geneesmiddelenbeleid en 
voedingsbeleid. 
Voor het nochtans niet onbelangrijke thema zorgvisie is de rapportering over de 
opvolging erg beknopt: “12 van de 16 leefeenheden geven aan dat ze een 
uitgeschreven therapeutische visie hebben”. Hoewel strikt genomen deze rapportering 
conform is aan de door de overheid voorgestelde indicator, mag anno 2011 toch 
verwacht worden dat er ook aandacht besteed wordt aan de inhoudelijke kwaliteit en 
coherentie van de therapeutische visies, bijvoorbeeld door ze te toetsen aan de 
richtlijnen die voor de betreffende doelgroepen beschikbaar zijn. 

 

Sterk punt 
 

 Het kwaliteitsbeleid van OPZ Geel is goed gedocumenteerd. Er zijn grondige 
zelfevaluatie oefeningen gebeurd waarover ook uitvoerig gerapporteerd wordt. Er zijn 
voor elk relevant domein doelstellingen geformuleerd die de ambitie hebben om alle 
processen van het ziekenhuis te documenteren en op te volgen. Voor een aantal 
thema’s zoals zorgcommunicatie en metabool syndroom is er een performante 
uitwerking en opvolging. 

 

Aanbevelingen 
 

 Er bestaat wellicht een dergelijke veelheid aan doelstellingen dat het onmogelijk wordt 
om op alle terreinen in een behoorlijke uitwerking en opvolging te voorzien. De sterke 
gerichtheid op procesmanagement en de daaraan eigen methodiek heeft als gevolg 
dat een aantal processen die het meest in de buurt komen van de eigenlijke kwaliteit 
van zorg zoals die op de leefeenheden waargemaakt wordt door de zorgverleners, 
onvoldoende in beeld komen. 

 
 Het is aangewezen om in de toekomst zelfevaluaties ook te laten uitvoeren op het 

niveau van de leefeenheden, in multidisciplinair verband. 
 

 Om de focus van het kwaliteitsbeleid meer op het functioneren van de leefeenheden 
te richten is het aangewezen om aan de verschillende teams te vragen om hun 
werkwijze te toetsen aan de richtlijnen die door een kenniscentrum voor de geestelijke 
gezondheidszorg (zoals bv. het Trimbos-instituut) zijn opgesteld, en om de 
ontwikkelingen op het vlak van outcomemeting te volgen. 

 

 Advies om bij het herontwerpen van processen is het van belang zowel de drager van 
de dienstverlening (met het oog op een hogere dienstgerichtheid) alsook de 
toekomstige uitvoerder van de vernieuwde processen van nabij te betrekken. 
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6 Module Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het uitgangspunt van het gevoerde personeelsbeleid is dat achter elke activiteit – is 
het nu zorg, administratie of een onderhoudsactiviteit – mensen staan. Het zijn zij die 
het OPZ draaiende houden, ervoor zorgen dat de patiënten de beste zorg krijgen, dat 
er elke dag lekkere maaltijden geserveerd worden, dat de administratie vlot verloopt, 
dat de terreinen piekfijn onderhouden worden, …. Met andere woorden: de kracht van 
de organisatie schuilt in de mensen die er werken. En die wilt men koesteren! 

 
Met de personeelsvisie staat men ten dienste en ter ondersteuning van de 
medewerkers. Men zorgt voor de randvoorwaarden opdat medewerkers hun kerntaken 
zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Het personeelsbeleid steunt op volgende 
principes: 

 
o een gericht werving- en selectiebeleid waarbij men gaat voor de juiste 

man/vrouw op de juiste plaats met groei- en ontwikkelingskansen 
o een competitief arbeidsvoorwaardenpakket met heel wat extralegale voordelen 

en compensaties voor onregelmatige prestaties; 
o een brede waaier aan opleiding- en vormingsactiviteiten, zowel intern als 

extern 
o grote aandacht voor het evenwicht werk-privé met onder andere strijkdienst, 

kinderopvang tijdens de grote vakantie, flexibele werkuren, diverse 
mogelijkheden inzake deeltijds werken, maximale investeringen in 
gezondheidsgerelateerde opleidingen zoals hef- en tiltechnieken, 
agressietraining, stressmanagement… 

 
 Naast de mogelijkheid tot statutaire tewerkstelling biedt OPZ Geel ook nog tal van 

andere arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast heeft men nog bijkomende extra voordelen aan te bieden: 

 

o gezinsvriendelijk werkklimaat met flexibele werktijdregeling 
o vaste toelage van 11% voor tewerkstelling met onregelmatige prestaties 
o talrijke mogelijkheden voor halftijdse of deeltijdse tewerkstelling 

(loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, onbetaald verlof…) 
o een brede waaier aan vormingsmogelijkheden, zowel intern als extern 
o opvang voor kinderen van personeelsleden tijdens de zomervakantie en 

strijkatelier 
o tegemoetkomingen in woon-werkverkeer (gratis abonnement openbaar 

vervoer, terugbetaling vervoerkosten voor continudiensten, fietsvergoeding…) 

o gratis hospitalisatieverzekering 
o maaltijdcheques 
o vergoeding voor slopend werk 
o geboortegeschenk 
o kortingen vanwege de Sociale Dienst voor vrije tijd en recreatie 
o Sinterklaasgeschenk voor alle kinderen van de personeelsleden 
o mogelijkheid tot jaarlijkse medische check-up voor 50-plussers 
o jaarlijks personeelsevent (sportieve/culturele activiteit en avondfeest) 
o sportdag 

o ... 



43 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 Er wordt gewerkt binnen een vast roulement van verroostering. Hierbij werkt men met 
een systeem van 8 of 12 weken (afhankelijk van de grootte van het team), met 
voorwaartse roulatie. Enkel op de K-dienst werkt men met een individuele 
verroostering. 

 

 Men heeft een strategisch vormingsbeleidsplan en een operationeel vormingsplan 
uitgewerkt. Hierin zijn de visie, missie en waarden uitgeschreven. Daarnaast situeren 
de strategische doelstellingen zich binnen 4 clusters: 

o Levenslang leren via strategische collectieve en individuele trajecten van 
competentieontwikkeling. 

o Werken aan het groeien naar een organisatiecultuur met enerzijds de 
waardegebonden competenties van de Vlaamse Overheid (samenwerken, 
betrouwbaarheid, klantgerichtheid en voortdurend verbeteren) en anderzijds de 
blijvende aandacht voor het omgaan met diverse gedragscodes. 

o Grote ontwikkelingskansen voor (individuele) personeelsleden behouden en 
verder optimaliseren via: 

 Implementeren van meer aandacht voor vormingsbehoeften van 
leidinggevenden

 Verfijnen van klantgerichte service vanuit cel vorming bij individuele 
vormings- en opleidingsvragen

 Extra aandacht voor ontwikkeling van leidinggeven
 Begeleiding van personeelsleden die hun loopbaan op een 

intensievere wijze wensen te ontwikkelen met individuele 
ontwikkelingsplannen

o Effectiviteit van vormingsinspanningen verder optimaliseren. 

De meetfactoren inzake vorming zijn opgenomen in de organistiebrede Balanced 
Scorecard (15 indicatoren). In eerste instantie meet men kwantitatieve gegevens. Later 
zal men nog een methodiek willen ontwikkelen om het meten van resultaten van 
vormingsinspanningen naar competenties. 

 
Voor 2011 is er een vormingsbudget van 81.657,85 euro voorzien. Dit budget is 
opgedeeld naar 35% voor wettelijk verplichte opleidingen en organisatiegerichte 
strategische opleidingen en 65% voor afdelings/divisie/directiegerichte opleidingen en 
de individuele opleidingen. 
Tijdens de terugkomdag werd aangehaald dat het vormingsbudget voor 2010 en 2011 
uitzonderlijk en omwille van financiële redenen beperkt (2/3 van het oorspronkelijk 
voorziene budget van 121.877 euro). Dit budget zal vanaf 2012 opnieuw beschikbaar 
zijn. 

 

 Het OPZ heeft een welzijnsbeleid voor zijn medewerkers. Hierin wil men enerzijds op 
een preventieve manier er voor zorgen dat personeelsleden minder snel ziek worden 
(bv. door te werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid, kinderopvang, 
strijkdienst, opleiding hef- en tiltechnieken, fietsvergoeding, ….). Anderzijds heeft men 
een verzuimbeleid opgesteld. Men heeft een ziekteverzuim dat fluctueert tussen de 4 
en 5% voor de volledige personeelsgroep. 

 

 In het kader van zorg voor zorgenden heeft men een ECHO-team. ECHO staat hier 
voor Eerste Collegiale Hulp en Opvang. Dit is een multidisciplinair samengesteld team 
dat zorgt voor de professionele opvang van hulpverleners werkzaam in het OPZ Geel 
en dit bij een emotioneel schokkende of traumatische gebeurtenis. De leden van het 
ECHO-team nemen deze taak op vrijwillige basis op en hebben een opleiding genoten. 

 
Het lid van het team dat van wacht is, is bereikbaar via een uniform nummer. Deze 
permanentie is 24/24u. Personeelsleden krijgen hiervoor ook een 
permanentievergoeding. 
Er is tevens een procedure uitgewerkt: opvang van hulpverleners na een emotionele 
schokkende of traumatische gebeurtenis. 
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 Door de verantwoordelijke van de personeelsdienst is er, sinds 2007, een opvolging 
van alle personeelsleden die het OPZ verlaten doormiddel van een vrijwillig 
exitinterview. 
Begin 2010 werd een evaluatie gehouden o.b.v. de exitinterviews (2007-2010). Het 
betrof hier 10 personeelsleden waarvan er 9 een perspectief hadden op een nieuwe 
professionele uitdaging. 
Uit de gesprekken met deze medewerkers heeft men een aantal negatieve maar ook 
positieve punten kunnen weerhouden. 

 
 In 2010 heeft men in een eigen onderzoek gekeken welke de positieve punten waren 

in de werkcontext van het OPZ Geel. Dit zijn er enkele van: 
 

o (Horizontale) doorgroeimogelijkheden 
o Opleiding en vorming 
o Regiogebonden (enige PZ in de regio) 
o Positief imago 
o Cultuur 
o Arbeidsvoorwaarden (Ambtenarenstatuut) 

o Gezinsvriendelijke werkgever 

 Naast de professionele hulpverleners doet men ook beroep op vrijwilligers. Deze 
worden ingeschakeld in een heel aantal activiteiten: 

 

o Wandelen met patiënten 
o Een bezoekje brengen 
o Marktbezoeken, samen genieten 
o Helpen bij bezigheidstherapieën en ontspanningsactiviteiten (knutselen, sport, 

hobbyclub) 
o Helpen bij maaltijden 
o Gezelschapsspelen begeleiden 
o Daguitstappen en vakanties begeleiden 
o Culinaire activiteiten begeleiden 
o Vormingsactiviteiten geven (bloemschikken, themanamiddagen, 

computerlessen) 
o Rolstoelbegeleiding 

 

 
6.2 Personeelsomkadering 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De afdelingshoofden Ouderen/Volwassenen en Rehabilitatie/Jongeren hebben beide 
50% van de mobiele equipe ter hunner beschikking. Momenteel zijn er vacatures 
lopende. 
De leden van de mobiele equipe hebben hun vaste standplaats maar zijn inzetbaar in 
de verschillende afdelingen. Zij worden ingezet in de 24uurs-permanentie en volgen 
dan ook het schema van de afdeling. 

 

 Op alle afdelingen is er een hoofdverpleegkundige die minimaal 0,8 Vte werkt. Enkel 
op de dagkliniek wordt deze functie ingevuld door een psycholoog. 
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 De huidige personeelsbestaffing per afdeling bestaat uit: 

Personeelsbestaffing Divisie Ouderen 
 

o Overkoepelend: 

 Psychologe 1,00 VTE

 Gegrad. verpl. (teamcoörd.) 0,80 VTE

 Verzorgende 0,60 VTE

 

o Het Gezelschap: 
 Teamcoördinator:

 Gegrad. verpl. 1,00 VTE

 

 IBF:
Verzorgende 1,30 VTE 

 Startbaan:
Leefgroepmedewerker 1,00 VTE 

 

o Opname-eenheid: 
 Dagkliniek:

- Psychol. Assistente 0,80 VTE 
- Psychologe 0,50 VTE 
- Sociaal Verpl. 0,80 VTE 
- A1 verpl. 1,00 VTE 

 
- IBF: 

Ergotherapeut 0,50 VTE 

 

 Open opname - eenheid Koraal:
- Gegrad. verpl. 0,50 VTE 
- Gebrev. Psych. verpl. 2,00 VTE 
- Psychol. 1,00 VTE 
- Ergother. 0,90 VTE 
- Maatschapp. Werker 0,50 VTE 

 

- IBF: 
Gebrev. Verpl. 1,60 VTE 

Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE 
- Soc. Maribel: 

Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE 

 Gesloten opname - eenheid Robijn:
- Gegrad. alg. verpl. 1,00 VTE 
- Gegrad. Psych. verpl. 2,80 VTE 
- Gebrev. Psych. verpl. 2,80 VTE 
- Sociaal verpl. (= teamcoörd.) 1,00 VTE 
- Maatschapp. Werker 1,00 VTE (in globo) 
- Ergotherapeut 0,50 VTE 

 

- Sociale Maribel 
Gebrev. verpl. 0,50 VTE 
Gegrad. psych. verpl. 0,50 VTE 

 

o Behandeleenheid Amber: 
 Soc. Verpl. 2,80 VTE

 Gegrad. psych. verpl.(incl. HV) 1,90 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE
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 Gebrev. Verpl. 1,80 VTE

 Verpl. Ass. 1,50 VTE

 Verzorgende 1,60 VTE

 Animator (verzorg.) 1,00 VTE

 
 Soc. Maribel:

Gebrev. Psych. verpl. 0,50 VTE 
 IBF:

Verzorgende 0,80 VTE 

 

o Verblijfseenheid Saffier: 
 Sociaal verpl (+teamcoörd.) 1,90 VTE

 Gegrad. verpl. 2,70 VTE

 Gebrev. Verpl. 3,10 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 0,50 VTE

 Ergother. 1,00 VTE

 Verzorgende 3,50 VTE

 
 IBF:

Verzorgende 3,00 VTE 
Gebrev. Verpl. 0,80 VTE 

 Sociale Maribel :
Gebrev. Verpl. 1,00 VTE 

 

o Somatische eenheid Smaragd: 
 Soc. verpl. (teamcoörd.) 1,00 VTE

 Gegrad. psych. verpl. 0,50 VTE

 Gegrad. verpl. 1,80 VTE

 Gebrev. Verpl. 4,30 VTE

 Ergotherapeut 0,50 VTE

 Verpleegass. 1,00 VTE

 Verzorgende 5,50 VTE

 
 

 IBF :
Ergotherapeut 0,50 VTE 
Gegrad. psych. verpl. 1,00 VTE 
Verzorgende 0,50 VTE 
Maatschapp. Werker 0,50 VTE 

 

Personeelsbestaffing Divisie Volwassenen 
 

o Overkoepelend: 
 Psychologisch Assistent 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE

 Meester in muziek 0,50 VTE

 
 Soc. Maribel :

Kinesitherapeut 0,80 VTE 

 
 

o Eenheid Gesloten Opname 
 Gegrad. psych. verpl.(incl. HV) 2,75 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 4,70 VTE

 Gebrev. Verpl. Zkh. 4,00 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 0,50 VTE

 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE
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 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Ergotherapeut 1,00 VTE

 
 Sociale Maribel:

Gegr. Psych. verpl. 4,00 VTE 
Gebr. Psych. Verp. 1,00 VTE 

 IBF:
Gegr. Psych. Verpl. 1,00 VTE 

 

o Eenheid Open Opname 
 Gegr. Verpl. Soc. 1,00 VTE

 Gegrad. psych. verpl.(incl. HV) 3,60 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 2,80 VTE

 Gebrev. Verpl. Zkh. 3,80 VTE

 Gegrad. Verpl. Zkh. 2,00 VTE

 Psychologisch Assistent 0,50 VTE

 Maatschappelijk Assistent 0,80 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Ergotherapie 0,80 VTE

 
 Sociale Maribel:

Gegr. Verpl. Zkh. 0,80 VTE 
Gebr. Verpl. Zkh. 1,00 VTE 

 
 

o Eenheid psychosezorg: 
 Gegrad. psych. verpl (incl HV) 1,70 VTE

 Gegrad. Verpl. 3,10 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE

 Gebrev. Verpl. 4,80 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Maatschapp. Werker 1,00 VTE

 Kinesitherapeut 1,00 VTE

 Ergotherapeut 1,00 VTE

 Verzorgende 0,80 VTE

 

 IBF
Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE 
Verzorgende 2,80 VTE 

 

o Eenheid gestructureerde zorg: 
 Gebrev. Verpl. 4,00 VTE

 Gegrad. psych. verpl.(incl HV) 6,60 VTE

 Sociaal verpl. 1,00 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Ergotherapeut 0,80 VTE

 Maatsch. Werker 0,80 VTE

 Verzorgende 0,80 VTE

 
 IBF:

Verzorgende 1,50 VTE 
 Soc. maribel:

Ergotherapeut 1,00 VTE 

 

o Eenheid Angst & Depressie: 
 Gegrad. Psych. verpl.(= HV) 1,00 VTE

 Gegrad. verpl. 2,00 VTE
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 Gebrev. Verpl. 3,60 VTE

 Gebrev. Psych. verpl. 2,50 VTE

 Verpl. Ass. 1,50 VTE

 Verzorgende 1,00 VTE

 Psycholoog 0,50 VTE

 Maatschapp. Werker 1,00 VTE

 Opvoeder A1 1,00 VTE

 Therap. Medewerker 1,00 VTE

 
 

 IBF
Verzorgende 1,00 VTE 

 Sociale Maribel
Gegrad. psych. verpl. 0,50 VTE 

 

o Dagkliniek De Bron: 

 Psycholoog 1,00 VTE

 Psychotherapeut 0,50 VTE

 Ergotherapie 0,50 VTE

 Maatschappelijk Assistent 0,50 VTE

 Sociale Readaptatiewetenschappen 0,50 VTE

 
o Dagkliniek Poorthuis: 

 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Ergotherapie 1,00 VTE

 Gebr. Vpk. Psy. 1,00 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 2,00 VTE

 Psychologisch Assistent 1,00 VTE 

Divisie Jongeren

o For-K  
 Pedagogische Wetenschappen 0,80 VTE 
 Orthopedagogie 4,00 VTE 
 Gegrad. Psych. verpl.(= HV) 2,80 VTE 
 Gegrad. verpl. Soc. 1,00 VTE 
 Gebrev. Verpl. Zkh. 1,00 VTE 
 Gebrev. Psych. verpl. 3,80 VTE 
 Psycholoog 2,00 VTE 
 Maatschappelijk Assistent 2,80 VTE 
 Kinesitherapeut 0,70 VTE 
 Psychologisch Assistent 1,00 VTE 
 Onderwijzeres 0,70 VTE 

 Startbaan: 
Orthopedagogie 

 
1,00 VTE 

 

o Mobiel Team 
 Pedagoog 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 0,75 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 0,75 VTE

 

o Reguliere K-dienst Overkoepelend 
 Meester in muziek 0,80 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE

 Psycholoog 4,50 VTE



49 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 Maatschappelijk Assistent 0,90 VTE

 Onderwijzer 1,80 VTE

 Ergotherapeut 0,80 VTE

 
 Sociale Maribel

Kinesitherapeut 0,80 VTE 
 

o Leefgroep Kids 
 Gebr. Vpk. Psy. 0,75 VTE

 Orthopedagogie 2,00 VTE

 Medisch Sociale Wetenschappen 0,80 VTE



 IBF
Gebr. Vpk. Psy. 0,50 VTE 

 Sociale Maribel
Orthopedagogie 2,00 VTE 

 

o Leefgroep Tieners 
 Orthopedagogie 3,00 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 0,50 VTE

 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE

 Psycholoog 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Pediatrie 1,00 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 0,70 VTE

 

 Sociale Maribel
Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE 
Ergotherapie 1,00 VTE 

 Startbaan
Gegr.Vpk. Psy. 1,00 VTE 

 

Divisie Rehabilitatie 
 

o DAC 
 Arbeidstherapie 1,00 VTE

 Sociaal en Pedagogisch Werk 1,00 VTE

 

 Sociale Maribel
Ergotherapie 0,80 VTE 

 
o DAC Psychotici 

 Ergotherapie 0,80 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 0,80 VT
 

 Sociale Maribel
Maatschappelijk Assistent 0,50 VTE 

 IBF
Therapeutisch Medewerker 0,80 VTE 

 

o Gezinsverpleging Campus 
 Logopedie 0,50 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 3,00 VTE

 Ergotherapie 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE

 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 Opvoeder A2 0,50 VTE
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 IBF
Therapeutisch Medewerker 0,80 VTE 
Opvoeder A2 1,00 VTE 

 
o De Statie 

 Verzorgende 1,00 VTE

 Ergotherapie 1,30 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 2,60 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 2,80 VTE

 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 
 IBF

Verzorgende 3,40 VTE 

Therapeutisch Medewerker 2,10 VTE 
Voetverzorgster 1,00 VTE 

 
 
 

o Larum 

 Therapeutisch Medewerker 1,80 VTE

 Kinesitherapie 0,80 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 3,00 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 0,90 VTE

 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 

 IBF
Therapeutisch Medewerker 2,00 VTE 
Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE 

 

o Observatiehuis 
 Psycholoog 1,00 VTE

 Onderwijzeres 0,80 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 1,70 VTE

 
o Kunsthuis 

 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 Arbeidstherapie 1,00 VTE

 

o Intramurale Zorg 
 Gebr. Vpk. Psy. 1,60 VTE

 Gebr. Vpk. Zkh. 1,50 VTE

 Gegr. Vpk. Zkh. 2,00 VTE

 Verzorgende 1,80 VTE

 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Psy. 1,75 VTE

 Verpleegassistent 2,00 VTE

 Therapeutisch Medewerker 1,00 VTE

 

 IBF
Verzorgende 1,30 VTE 

 

o Mobiele Equipe Rehabilitatie 
 Gebr. Vpk. Zkh. 2,50 VTE

 Gegr. Vpk. Pediatrie 0,50 VTE

 Gebr. Vpk. Psy. 1,00 VTE

 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE
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o Sport & Vrije tijd Rehabilitatie 
 Maatschappelijk Assistent 1,00 VTE

 Therapeutisch Medewerker 1,00 VTE

 Ergotherapeut 0,80 VTE

 Kinesitherapeut 0,80 VTE

 
 
 
 

 
Sterk punt 

 

 Qua mobiele equipe voorziet men meer verpleegkundigen dan wettelijk opgelegd is. 
Op uitzondering van één personeelslid (1 Vte verzorgende) zijn het allemaal 
verpleegkundigen (11,8 Vte). 

 

Tekortkoming 
 

 Het ziekenhuis voorziet nog niet in een supervisor (vacature zou opengesteld zijn). De 
opdracht van de supervisor wordt gegeven aan een op voorhand aangeduide persoon. 
Hij kan deze functie exclusief uitoefenen. De supervisor moet een verantwoordelijke 
van het kaderpersoneel van het ziekenhuis kunnen consulteren i.g.v. problemen die 
van die aard zijn dat betrokkene ze zelf niet tijdig kan oplossen. 
Het betreft hier de hoofdverpleegkundige van de vaste nachten. Op de terugkomdag 
werd aangegeven dat deze functie inmiddels ingevuld is. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

7.1 Ombudsfunctie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het OPZ beschikt over een interne en een externe ombudsfunctie: 
 

o Interne Ombudsfunctie : XXXX 

ombudsdienst@opzgeel.be 

 

o Externe ombudsfunctie : XXXX 
 

 Het gesprek werd enkel gevoerd met de interne ombudspersoon. De aangehaalde 
items binnen dit verslag behelzen dan ook enkel de interne ombudsdienst, behalve 
indien anders vermeld. 

 

 De ombudspersoon heeft een duidelijk omschreven profiel en takenpakket. De 
ombudsdienst ressorteert rechtstreeks onder de administrateur-generaal en is als 
dusdanig een staffunctie. 

 

 Het vooropgestelde doel van de ombudsdienst is: 
 

o Betere verstandhouding tussen cliënt en de instelling. 
o Nog betere dienstverlening bekomen 
o Implementeren van de ‘wet op de patiëntenrechten’ 

o Verbeteren van kwaliteit van zorg. 

 De visie van het OPZ omtrent klachten is: 
 

o Klachten moeten niet bedreigend en negatief zijn 
o Als we positief kijken naar klachten is het een gratis middel om: 

 Voor de instelling : het behandelingsklimaat te helpen optimaliseren
 Voor de patiënt : aanspreekpunt en steun te zijn voor zijn 

moeilijkheden indien er geen ander kanaal beschikbaar is
 Voor de patiënt, personeel en directie : de mogelijkheid creëren om 

aan opbouwende zelfkritiek te doen en te komen tot een nog betere 
dienstverlening.

o Elke klacht wordt gehoord, er volgt een gesprek en op elke klacht volgt 
feedback. 

 

 Vanuit de ombudsdienst is er aandacht voor de sensibilisering van het personeel : 
 

o Nieuwe personeelsleden worden geïnformeerd op de introductiedag 
o Er staat uitgebreide informatie op het infonet en de website 
o Informatie in de onthaalbrochures 
o Er liggen folders op de leefeenheden, het onthaal en openbare plaatsen 

binnen het OPZ 
o Regelmatige bijscholingsprogramma’s (lunchcauserie, lezingen, …) 

o Persoonlijk contact binnen de leefeenheid, events, … 

 

 
Sterk punt 

mailto:ombudsdienst@opzgeel.be


53 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

 De ombudsdienst heeft voorzien in afzonderlijke informatiefolders voor de volwassenen 
patiënten en de kinderen. 

 

Non-conformiteiten 
 

 Hoewel men stelt dat er zowel een interne als een externe ombudspersoon is, worden 
de contactgegevens van de externe persoon niet ruim verspreid. Enkel in de procedure 
rond klachtenbehandeling (intern document) en in één foldertje is er vermelding van 
naam en telefoonnummer. 

 

 De ombudsdienst heeft geen huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement 
bevat specifieke modaliteiten van de organisatie, de werking en de klachtenprocedure 
van de ombudsfunctie. Aangezien de ombudspersoon ook nog andere taken heeft 
binnen het ziekenhuis dient ook te worden gestipuleerd wie als vervanger kan 
aangesteld worden indien er zich een deontologisch probleem zou voordoen. 
Het huishoudelijk reglement dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 
beheerder van het ziekenhuis. 

 

Tekortkoming 
 

 De ombudsdienst maakt ieder jaar een jaarverslag op. Hierin wordt een totaal aantal 
klachten weergegeven en nadien een aantal algemene rubrieken besproken. Uit het 
verslag kan men geen cijfermateriaal halen omtrent het soort klachten en is ook het 
resultaat niet beschikbaar. 

 

Aanbeveling 
 

 Aanbeveling om ook de externe ombudspersoon op te nemen bij het begin van de 
flowchart. Hierbij kan men dan duidelijk maken dat de klager vanaf het begin kan 
kiezen tussen de externe en de interne ombudspersoon. 
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8 Module Processen 

8.1 Organisatie van zorg 

 
Algemene vaststellingen 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 
 

 Wie informatie wenst of wenst opgenomen te worden in het OPZ kan informatie 
terugvinden op de website. Er wordt een centraal contactnummer vermeld waar zowel 
tijdens de dag als tijdens de nacht gebruik kan van gemaakt worden. Een verdere 
zoekfunctie leidt naar de onderscheiden divisies waar contactgegevens worden 
vermeld en waar toelichting is bij het behandelaanbod. 
Overdag kan men ook rechtstreeks contact opnemen met een psychiater naar keuze. 
Er is de mogelijkheid een bericht na te laten aan het onthaal indien de arts niet 
bereikbaar is. De arts neemt dan zelf zo spoedig mogelijk contact. 

Is er een dringende vraag aan het onthaal dan wordt men in contact gebracht met de 
psychiater van wacht. 

 Per afdeling en per soort opname (niet/dringend, niet/ aangekondigd, gedwongen 
opname,…) is een stroomdiagram waarin het proces uitvoerig is uitgeschreven met 
duiding van de verantwoordelijkheden en te gebruiken instrumenten. 
Crisisopnames en gedwongen opnames van volwassenen en ouderen gebeuren op de 
Gesloten Opname eenheid van de divisie volwassenen voor zover deze tijdens de 
nacht plaatsvinden en de patiënt niet gekend is in het ziekenhuis. 

Kinderen worden altijd opgenomen op de K-dienst; een opname gebeurt altijd gepland. 
Bij crisissituaties (met betrekking tot kinderen) kan ook het mobiele team ingeschakeld 
worden als eerste ondersteuning in de thuissituatie, wat soms een opname voorkomt. 

 Als openbaar ziekenhuis worden er geen exclusiecriteria gehanteerd. Ernstig mentaal 
gehandicapten en patiënten met een zware somatische problematiek maken hierop 
uitzondering. Soms worden patiënten doorverwezen naar een ziekenhuis met een 
meer aangepaste begeleiding bv. bij verslavingsproblematiek, gedetineerden. Voor 
daklozen zal men strengere criteria hanteren. 
Op het niveau van de eenheid zijn er wel exclusiecriteria (bv. leeftijd, diagnose, ..) 

 

Voor allochtonen kan cultuur en taal (enkel eigen taal spreken) een barrière zijn om 
opgenomen te worden. Het ziekenhuis kan wel beroep doen op de tolkendienst van de 
provincie Antwerpen en maakt ook gebruik van de telefonische tolkendienst Babel. 

 Meestal zijn er geen wachtlijsten. Uitzondering hierop is de K-dienst. Dit stelt geen 
direct probleem omdat het kind reeds begeleid wordt. Het ziekenhuis zal er steeds voor 
zorgen dat er tijdelijk ondersteuning is. 

 

 Elke morgen is er briefing met de hoofdgeneesheer en de adjunct-hoofdgeneesheren 
waar nieuwe aanmeldingen en de wachtlijst aan bod komen. 
Indien een dringende opname vereist maar geen opnamemogelijkheid is zal door de 
arts een gepaste oplossing gezocht worden (bv. doorverwijzing naar een PAAZ) met 
dien verstande dat van zodra er een opnameplaats beschikbaar is de patiënt naar het 
ziekenhuis komt. 
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 Met uitzondering van patiënten met een acuut psychisch probleem zijn de patiënten 
met hun problematiek gekend in het ziekenhuis. Eerder was er contact: 

 

o Bij een poliklinisch consult 
o Bij een vroegere opname 
o Bij de  behandeling in de dagkliniek 

o Bij een intakegesprek. 
 

Bij aanmelding wordt de patiënt opgenomen op de meest aangewezen eenheid. 

De ochtend na de opname ziet de arts altijd de patiënt, wat meteen de aanzet is voor 
verdere diagnostische onderzoeken en/of voor verdere observaties. De eerste ochtend 
na de opname is er ook een briefing naar alle teamleden. De patiënt wordt op het 
eerstvolgende teamoverleg pluridisciplinair besproken, waarna een eerste voorlopige 
indicatiestelling met opmaak van een behandelplan. 

 

Op de opname eenheden is er wekelijks een evaluatie van het behandelplan, tenzij de 
situatie van de patiënt anders vereist. Op de verblijfs- en behandeleenheden zijn er 
hierover afspraken. 

Een aanvraag tot opname op de K-dienst wordt voorafgegaan door een huisbezoek. Bij 
opname sluit de arts aan bij het intakegesprek en de 2 daaropvolgende 
opvolggesprekken. Van de ouders wordt verwacht dat zij elke week op gesprek komen 
bij de kinderpsychiater. Wanneer kinderen residentieel verblijven (buiten het OPZ) 
nemen de begeleiders van de voorziening deze taak over. 

 Patiënten kunnen zich ook aanmelden aan het onthaal met een hulpvraag voor een 
vrijblijvend gesprek, op een onaangekondigd tijdstip. De patiënt wordt geregistreerd in 
het EPD. Na het gesprek is er een korte weergave in het dossier. Bij de aanmelding 
wordt de patiënt geïnformeerd over de kostprijs (= 25€) van het vrijblijvend gesprek. 

 

 Elke afdelingsarts (of vervanger) komt dagelijks langs. Op het moment van de 
dagopening wordt bevraagd aan de patiënten wie de arts wenst te spreken. 
Somatische artsen hebben vaste tijdstippen voor een bezoek. Een consult kan na 
overleg met de psychiater. 
Familieleden kunnen ook de arts spreken op vraag. 

 

Artsen sluiten altijd aan bij de evaluatie van de behandelplannen. 
 

 Een doorverwijzing naar een ander divisie of eenheid wordt voorafgegaan door een 
briefing van discipline tot discipline, gevolgd door de mutatie van het EPD zodat alle 
gegevens direct beschikbaar zijn. 
Patiënten die voor een korte periode in time-out gaan naar een andere eenheid worden 
verder opgevolgd door hun behandelaars, dit om de continuïteit te verzekeren. 

 Een 2de  opinie is mogelijk indien de patiënt dit wenst, maar komt sporadisch voor. 
Een behandelende arts van een patiënt die werkt in het ziekenhuis wordt ook gebrieft 
over zijn patiënt. 

Door de goede samenwerking met de huisartsen uit de regio is er in toenemende mate 
belangstelling voor de evolutie/behandeling van hun patiënt. 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 De maatschappelijk werker heeft bij een opname specifieke opdrachten. Het moment 
van tussenkomst bij een opname is verschillend per afdeling en kan zelfs verschillen 
naargelang de doelgroep. De onderscheiden stroomdiagrammen geven duiding 
hierover, evenals over zijn/haar taken en de verantwoordelijkheden. 
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 Vanaf het moment van de opname heeft de maatschappelijk werker (toegewezen aan 
een eenheid) vooral aandacht voor de totale leefsituatie van de patiënt, zonder de 
(aanvullende) rol van de andere teamleden hierbij te vergeten. Zij/hij heeft een 
belangrijke rol in zorgbemiddeling en zorgcoördinatie en draagt bij aan 
ontslagmanagement. 

 

 Het therapieprogramma is gericht op herstel en wordt opgemaakt in samenspraak met 
de patiënt. Er wordt rekening gehouden met zijn wensen, mogelijkheden en interesses 
maar ook met zijn doelstellingen. Alle levensdomeinen komen hierbij aan bod. 
Vaardigheidstrainingen (bv. psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, 
gedragsmatige aanpak, …) zijn onderdeel van het programma. 
Ook de invulling van de vrije tijd (intern en extern) is onderdeel van de therapie en 
wordt opgevolgd vanuit het afdelingsteam. 

Daarnaast is ook aandacht voor kwartier maken, deelnemen aan een 
activiteitenaanbod buiten het ziekenhuis, het uitbouwen van sociale contacten en het 
opzetten van een sociaal netwerk. 

 In het streven naar, het zoveel als mogelijk de behandeling van de patiënt in de 
thuissituatie te laten, wordt meer dan ooit aandacht besteed aan training in het 
voorkomen van, of het beheersen van ziektebeelden door het aanbieden van psycho- 
educatie aan patiënten, mantelzorgers en familie. 
Psycho-educatie is een pluridisciplinaire opdracht. 

Ziekenhuisbreed zijn er jaarlijks psycho-educatie momenten voor de familie (bv. voor 
de psychosezorg: schizofrenie), bipolaire stoornissen (voor patiënt en familie). 

 In de infobrochures en op haar website verwijst het ziekenhuis naar patiënten- en 
familieorganisaties en andere instanties die ondersteuning kunnen bieden. 

 

 De familie wordt gezien als een belangrijke partner in het ganse zorgtraject van de 
patiënt. Tenzij de patiënt anders bepaald, zijn er geregeld contacten, soms reeds voor 
de opname. De maatschappelijk werker zal in overleg bepalen wie de meest 
aangewezen contactpersoon is. 

 

Ontslag 
 

 Reeds in de eerste week van de opname wordt aandacht besteed aan het “ontslag”. 
Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de patiënt en/of familie en is een 
pluridisciplinaire beslissing. 

Er wordt voor gezorgd dat de patiënt kan rekenen op voldoende ondersteuning (door 
het opzetten van een netwerk van) en/of nabehandeling. Het gebeurt ook dat 
patiënten ook nog geen behoefte hebben aan ondersteuning. 

Vooral de behandelafdelingen werken met het ontslagmanagement. 

 N.a.v. gesprekken met patiënten wordt soms duidelijk dat aan de woonsituatie moet 
gesleuteld worden vooraleer de patiënt kan ontslagen worden. In overleg en samen 
met de patiënt worden de gepaste maatregelen genomen. 
Voor ouderen, die na ontslag terug naar de thuissituatie gaan, wordt er meestal een 
netwerk opgezet. Veelal wordt het initiatief genomen om op momenten van korte 
verblijven thuis het netwerk reeds in te zetten. Soms wordt ook gewerkt met een 
proefontslag. 

 Bij het organiseren van een zorgoverleg wordt de huisarts ook uitgenodigd. 

De vergadering wordt dan meestal afgestemd op de beschikbaarheid van de arts, om 
hen zoveel mogelijk te bereiken. 
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Patiënten die geen vaste huisarts hebben worden hiertoe aangezet. 
 

 In voorbereiding op een ontslag wordt in samenspraak met de patiënt overlegd of er 
nazorg nodig is en zo ja, welke de meest aangewezen nazorg is: 

 

o Dagbehandeling 
o Postkuur 
o Poliklinische opvolging 
o Het inschakelen van PZT 

o Opvolging door de verwijzer,… . 

Op het moment van het ontslag wordt er een 1ste afspraak gepland met de behandelaar 
voor nazorg. De patiënt wordt er toe aangezet zelf deze afspraak te maken. 

 

 Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt een voorlopige ontslagbrief mee gegeven 
voor de huisarts/verwijzer. De afspraak binnen het ziekenhuis is dat maximaal 28 
dagen na ontslag van de patiënt er een definitieve ontslagbrief (met een 
geanonimiseerde briefomslag) de deur uitgaat. Ziekenhuisbreed wordt een ontslagbrief 
uit het EPD gegenereerd die informatie bevat over de disciplines heen. 

 

 Het OPZ werkt nog niet met ervaringsdeskundigen. Het sluit wel aan bij het project 
Triple P, voor ouders van wie kinderen in behandeling zijn. Ouders wisselen er 
onderling hun ervaring uit. 

 

 Binnen het ziekenhuis worden initiatieven genomen voor het voeren van een goed 
ontslagbeleid. Maar het wordt hierbij geconfronteerd met een aantal problemen. Voor 
de K-dienst loopt men vast door een gebrek aan opvang/overleg voor jongeren met 
een mentale handicap. Voor de divisie Ouderen heeft men af te rekenen met een 
beperkt regionaal - residentieel aanbod (en de RIZIV-financiering: de score op de Katz- 
schaal maakt deze patiënten financieel gezien oninteressant voor de reguliere 
bejaardenzorg) en voor volwassenen ontbreken dagcentra en residentieel verblijf bij 
verslavingsproblemen.  Ook PZT mag meer ter beschikking gesteld worden. 

 
Sterke punten 

 

 Patiëntenparticipatie werd globaal geïmplementeerd op alle afdelingen. Gedurende zijn 
ganse traject wordt de patiënt gezien als een volwaardige gesprekspartner. Per 
afdeling is een gedragscode over hoe en wanneer de patiënt effectief betrokken wordt 
in een overleg omtrent zijn behandeling. Voor het personeel werd vorming hierover 
voorzien. 

 
Op de leefeenheid Angst & Depressie is er ook een stroomdiagram m.b.t. 
familieparticipatie of andere belangrijke derden, tijdens de behandeling. 

 

 Tweemaal per jaar is er overleg met de GGZ, de 1ste lijnszorg en worden er praktische 
afspraken gemaakt. Het OPZ organiseert 4x per jaar middaglezingen en 4x per jaar 
avondlezingen waarbij huisartsen aansluiten, psychiaters gaan spreken voor de LOK 
en in 2000 werden huisartsen bevraagd over hun verwachtingen. Dit alles heeft 
bijgedragen tot een goede onderlinge samenwerking, informatie uitwisseling en een 
toenemende belangstelling voor hun opgenomen patiënten. 

 

 Ter ondersteuning van de patiënt en de betrokken instantie die de patiënt verder 
begeleid na zijn ontslag voorziet het ziekenhuis in ondersteuning (1 Vte.) bv. in de 
PZT, BW, RH, …. 
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Tekortkomingen 
 

 In het ziekenhuis zijn allerhande stroomdiagrammen waarin het proces van zorgvraag 
tot zorgeffectuering beschreven wordt, maar hierin mag meer duiding over de inclusie- 
en exclusiecriteria, risico-inschatting, wachttijdenbeleid en de daaraan verbonden 
alternatieven voor een opname zijn en wie hierin verantwoordelijkheid neemt. 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een geformaliseerd ontslagprotocol waarin het traject 
én de taken / verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven, en wat ruimer is dan 
ontslagmanagement. 

 
 Het proces van observatie – diagnosestelling/oriëntatie en doorverwijzing is ook nog 

niet geformaliseerd. 
 

Aanbevelingen 
 

 Iedere eenheid heeft een specifieke infofolder die ter beschikking gesteld wordt van de 
patiënt/familie en belangrijke derden die reeds heel veel (gemeenschappelijke) 
informatie bevat. 
Niet alle folders zijn even duidelijk over o.a. het zorgprogramma dat aangeboden 
wordt, de exclusiecriteria, het opnamebeleid, opnametermijn, toeleiding naar een 
aangepaste woonvorm,.. . 
Ook een toelichting over de werkwijze die het ziekenhuis hanteert m.b.t. “het gedeeld 
beroepsgeheim” is aangewezen, ondanks het soms mondeling wordt meegedeeld aan 
de patiënt. 

 
 Uit bevraging blijkt dat het werken met een crisiskaart nog onvoldoende gekend is in 

het ziekenhuis ondanks er fiches beschikbaar zijn om te werken rond herval. 

 

8.2 Intern rampenplan 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het interne noodplan alias ‘actieplan alarmeren van ziekenhuisdiensten’ versie 9/2010 
werd enkel op papier nagekeken. 

 

 Het vast comité is samengesteld als volgt : 

o hoofdgeneesheer, voorzitter 
o administrateur-generaal 
o algemeen directeur, afd. patiëntenzorg 
o afdelingshoofd managementondersteunende diensten (MOD) 
o verpleegkundig directeur 
o afdelingshoofd Volwassenen en Ouderen 
o afdelingshoofd Jongeren en Rehabilitatie 
o bouwcoördinator, preventieadviseur 
o hoofd technische dienst 
o hoofd aankoopdienst 
o apotheker 
o Afgevaardigde medische raad 

o M&C, secretaris 

 Het vast comité is belast met de opstelling, het bijwerken en het valideren van het 
actieplan. Het actieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gouverneur van de 
provincie Antwerpen. 
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 Er is een intern hulpplan dat maatregelen tegen brand omvat en waarin een 
interventieploeg is voorzien. In het kader van het stedelijk rampenplan van Geel is door 
de brandweerdienst een interventieplan van de instelling opgemaakt. Dit plan wordt 
tevens geactualiseerd. 

 

Sterk punt 
 

 Het plan is zeer overzichtelijk en duidelijk opgesteld. Daarnaast bevat het van 
meerdere locaties plattegronden met de aanduidingen in geval deze locatie 
ingeschakeld is in het rampenplan. 

 

8.3 Apotheek en medicatiedistributie 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De apotheek van het OPZ Geel bestaat uit volgende personeelsformatie: 
 

o 1 Vte Apothekeres 
o 2 Vte Apotheekassistenten 

o 1,5 Vte Administratief personeel 

 Er gebeuren leveringen van medicatie aan het OPZ, de PVT, DAC, het Poorthuis en de 
Wijkverpleging. 

 

 De apotheek is tijdens de werkdagen steeds geopend van 8u30 tot 12u en van 13u tot 
17u. 

 
 Buiten de normale openingsuren kan men voor dringende leveringen beroep doen op 

verschillende mogelijkheden: 
 

o Er staan noodkasten op het niveau van de divisies 
o Men kan opzoeken of een andere patiënt binnen de volledige populatie de op 

te starten medicatie reeds gebruikt (via EDP) 
o Er kan beroep gedaan worden op de wachtdienst apotheek van het AZ Sint- 

Dimpna. Hiervoor is een samenwerkingscontract opgesteld. 
 

 De opgestelde noodkasten zijn gevuld met een voorraad noodmedicatie. Het zijn de 
artsen die binnen hun divisie hebben mogen mee beslissen welke medicatie zou 
opgenomen worden binnen de noodkast. 
De noodkast zit in een gesloten kast, indien men hier medicatie uitneemt dient men dit 
te verantwoorden via een papieren geneesmiddelenvoorschrift. 

 

 Naast de reguliere voorraad op dienstniveau, de noodkasten op divisieniveau heeft 
men op elke afdeling (en wijkcentrum) nog een beperkte huisapotheek ter zijner 
beschikking. Deze is bedoeld om overtollige ‘zwarte’ stock van de leefeenheden weg te 
houden. De inhoud van deze voorraad kan geraadpleegd worden op Infonet en bevat 
enkel de voorziene medicatie. 
Bij gebruik van medicatie uit de huisapotheek dient er eveneens een papieren 
geneesmiddelenvoorschrift ingevuld te worden. 

 

 Binnen het OPZ Geel werkt men slechts met één standing order en dat is voor het 
toedienen van paracetemol bij banale pijn- of koortstoestanden. 
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 De toelevering van medicatie gebeurt op 2 verschillende manieren: 
 

o Cyclische levering (voor 14 dagen) van de medicatie die reeds voorgeschreven 
is (op afdeling Opname Volwassenen is dit om de 7 dagen) en geen stopdatum 
heeft. 

o Dagelijkse levering van nieuw voorgeschreven medicatie. Hier gaat men dan 
leveren tot de volgende cyclische levering of tot de stopdatum 

 
De apotheek zet de medicatie per patiënt in papieren zakken (op basis van de 
leveringslijst), per afdeling worden deze zakken samen in een plastiek zak gedaan. De 
logistieke medewerkers leveren deze pakketten 3x/dag af op de afdeling (10u30 / 
14u30 en 15u30). 

 

 Papieren voorschriften (bv. van externe consultaties) worden door de apotheker 
ingebracht in het elektronisch systeem en geverifieerd door de behandelend 
geneesheer. 

 
 Op de meeste afdelingen wordt de medicatie klaargezet door de 

nachtverpleegkundige. 
 

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

 

 Uit de statistische gegevens (2009) kunnen we weerhouden 
 

o dat er in 2009 16% meer verschillende producten werden gebruikt 
o er een toename was van 4% in omzetcijfer medicatie (te verklaren door 

toename van de eenheidsprijs) 
o rationeel gebruik van generische geneesmiddelen 
o benzodiazepinegebruik hoger dan nationaal gemiddelde 

o hoge mate van polyfarmacie. 

Sterk punt 
 

 Jaarlijks worden er steekproeven gehouden in verband met medicatiedistributie: 
 

o Percentage onvolledige medicatieschema’s 
o Percentage medicatie die per patiënt is klaargezet voor distributie en die niet 

overeenstemt met de gegevens op het medicatieschema 
 

Non-conformiteit 
 

 Ondanks het feit dat op de afdelingen een aparte opbergruimte voorzien is voor de 
verzekerde bewaring worden op sommige afdelingen de verdovende middelen gewoon 
tussen de andere medicatie gestockeerd. 

 
Tekortkomingen 

 

 Het staande order dat voorzien is voor paracetamol heeft geen sluitende procedure. 
Deze procedure voorziet dat verpleegkundigen zelf moeten inschatten of het geven 
van paracetamol mogelijks een probleem zou geven of een invloed zou hebben op de 
normale medicatie van de patiënt. Dit is geen verpleegkundige verantwoordelijkheid. 

 
 Momenteel is er geen meldsysteem voor het registreren van (bijna) medicatiefouten. 

Hiervoor zou men een systeem willen aankopen. 

 
 De apotheek laat een analyse uitvoeren op de verbruiksgegevens van de apotheek 

door een externe firma die hierbij een terugkoppeling doet van de gegevens op 
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ziekenhuisniveau maar ook met een benchmarking. Deze analyse is goed, enkel de 
analyse per arts ontbreekt nog. 

 

Aanbevelingen 
 

 Alhoewel het elektronische programma modules heeft, waarbij men het aftekenen van 
medicatietoediening elektronisch kan werkt men momenteel nog met een uitdruk. De 
verpleegkundige die toedient dient vervolgens op een afzonderlijk papier te tekenen. 
Aanbeveling om deze nieuwe module in overweging te nemen. Dit maakt de gehele 
medicatiedistributie een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. 

 
 Voor de gezinsverpleging zou het beter zijn om de medicatie te leveren in 

baxtersysteem, zodat de pleeggezinnen geen medicatie moeten klaarzetten. 

 
 Advies om het systeem van de open potjes te vervangen door een meer veilig systeem 

(dispensers). 

 

8.4 Werking van diensten 

8.4.1 Divisie Volwassenen / Open Opname 

 
Algemene vaststellingen 

 
 Vroeger was er binnen OPZ Geel één grote opname-afdeling. Sinds een 6-tal jaren is 

er een opsplitsing in een gesloten en een open opname-afdeling.

 
 De open opname afdeling voor volwassenen is een eenheid van 25 bedden voor 

patiënten tussen 18 en 60 jaar met een acute psychiatrische problematiek.
De doelgroep is heterogeen en omvat vooral stemmingsstoornissen, 
aanpassingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik. Van alle 
opnames zijn ongeveer 50% gepland en 50% acuut. 

De afdeling heeft een bezettingspercentage van > 80%. 

 
 De exclusiecriteria zijn harddruggebruik, impulscontroleverlies, acute psychose, 

ernstige suïcidaliteit, ernstige desoriëntatie en ernstige somatische problematiek.

 
 Er is geen minimum opnameduur maar wel een maximum van drie maanden. Na 3 

weken wordt er een grondige indicatiestelling uitgevoerd waarbij de patiënt verwezen 
wordt naar een andere afdeling, naar de dagkliniek of naar een ambulante 
behandeling.

 

 De doelstellingen van de afdeling zijn crisisinterventie, observatie en diagnostiek, 
indicatiestelling en kortdurende klinische zorg. De heterogeniteit van de doelgroep 
brengt met zich mee dat er niet echt sprake kan zijn van een therapeutisch milieu, 
maar eerder van een klinisch milieu dat gericht is op veiligheid, bescherming, structuur 
en ondersteuning. Toch tracht men hier reeds een inschatting te maken van het traject 
dat zal uitgestippeld worden voor de patiënt.

 
 De afdeling heeft verzorgde informatiebrochures beschikbaar over de eigen werking 

voor  patiënten en familie en voor stagiairs.

 
 Het afdelingsbeleid komt voornamelijk aan bod tijdens het twee tot driemaandelijks 

overleg van het kernteam dat is samengesteld uit de psychiater, de psycholoog, de 
teamcoördinator (hoofdverpleegkundige) en de maatschappelijk werker. Er is niet echt 
een beleidsplan beschikbaar waarin elementen van de eigen werking worden 
geanalyseerd en geëvalueerd. Omwille van de diversiteit van de patiënten is er ook
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geen uitgetekend beleid inzake psychotherapeutische hulpverlening. Er bestaat 
volgens de kernteamleden wel een evenwicht op de afdeling tussen de activiteiten in 
het kader van crisisinterventie en de meer therapeutische oriëntatie. Een aantal 
medewerkers hebben een systeemtheoretische opleiding gevolgd en zien dit als 1 van 
de methodes om tegemoet te komen aan de doelstelling om de betrokkenheid van de 
familie bij de behandeling te vergroten. Er is een uitgebreid aanbod van non-verbale 
vaktherapieën : ergo, kook, relaxatie, creatieve, muziek en bewegingstherapie. 

 
 De afdeling functioneert in een modern gebouw, op de eerste verdieping, dat zeer 

aangenaam oogt. Alle (25) patiëntenkamers zijn eenpersoons en beschikken over 
modern comfort.
Elke kamer heeft een eigen sanitaire cel met daarin een toilet, lavabo en inloopdouche. 
Op de kamer beschikt iedere patiënt over een televisie, een kluis en een kleine 
koelkast. 

 
In de living is er een infokast met meerdere folders met informatie over verschillende 
ziektebeelden. In deze ruimte is er eveneens een pc met internetaansluiting. 

 
De afdeling beschikt over meerdere sanitaire ruimten. Het toilet voor gehandicapten is 
in gebruik als stockage. Indien nodig kan men deze snel terug in gebruik nemen. De 
gemeenschappelijke badkamer (bad, lavabo & toilet) wordt weinig tot niet gebruikt 
gezien de individuele voorzieningen op de kamers. 

 
Naast de verpleegpost heeft men ook nog een 3-tal gespreksruimten. 
Op 2 verschillende buitenterrassen heeft men een rookhoek geïnstalleerd (één hiervan 
is overdekt). 

 

 De beschikbare informatica voldoet aan de vereisten.

 Op het niveau van de divisie volwassenen zijn twee halftijdse psychologisch 
assistenten beschikbaar voor psychodiagnostisch onderzoek. Volgens de 
kernteamleden voldoet het testinstrumentarium aan de actuele 
kwaliteitsverwachtingen.

 
 Vanuit het kwaliteitsmanagement wordt veel aandacht besteed aan het systematisch 

gebruik van een behandelplan dat een standaardstramien heeft in het EPD.

 
 Bij het begin van de opname wordt tijdens de eerstvolgende teamvergadering een 

behandelplan opgemaakt dat wordt afgestemd op de individuele behoeften en 
verwachtingen van de patiënt. Het behandelplan omvat een (voorlopige) 
probleemdefiniëring, het formuleren van doelstellingen en het opstellen van een 
actieplan.
Bij opname wordt eveneens het ontslagmanagement opgestart. 
Na 3 weken vindt een multidisciplinaire bespreking plaats. Alle betrokken disciplines 
geven tijdens dit overleg een evaluatie van de afgelopen periode. Mogelijks wordt het 
behandelplan tijdens de opname bijgestuurd. 

 
 Het therapieprogramma en de dagindeling zorgen voor de nodige ondersteuning, 

structuur en veiligheid. Tevens worden tijdens deze momenten ook 
observatiegegevens genoteerd.
Er is een therapieprogramma voorhanden, aanvullend kan de patiënt ook nog 
individuele sessie hebben. 
Volgende niet-specifieke therapieën worden aangeboden: 

 
o (Groeps)Ergotherapie 
o Geheugentraining 
o Kooktherapie 

o Relaxatietherapie 
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o Creatieve therapie 
o Crea-atelier 
o Muziektherapie 
o Groepsgesprek 
o Psychomotorische therapie 
o Vrijetijdsbegeleiding 

o Ontspanningsacitiviteit 

 Elke werkdag is er een ochtendbriefing voor het gehele team. Hierin worden individuele 
patiënten besproken naar aanleiding van gebeurtenissen de laatste 24uren.
Wekelijks is er een teamvergadering waarin zowel behandelplannen worden 
opgemaakt als multidisciplinaire besprekingen plaatsvinden. Anderzijds kunnen hier 
ook bijkomende besprekingen gebeuren (evaluatie van de evolutie van de patiënt, …). 

 

 Binnen de afdeling werkt men met het systeem van patiëntentoewijzing. Hierbij krijgt 
elke patiënt een mentor en een co-mentor toegewezen. Deze mentor is het 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
Op basis van het classificatiesysteem volgens Gordon (met 11 gezondheidspatronen) 
tracht men inzicht te verwerven in de manier waarop de patiënt zijn situatie beleeft, 
welke vragen en wensen er zijn en welke gezondheids- en bestaansproblemen er zijn. 

 

 Recentelijk is men gestart met een intervisiemethodiek gebaseerd op ‘reflecting team’ 
(systeemtheoretisch denkkader). Het opzet hierbij is:

 

o Uitwisseling onder gelijken (intervisie is niet gelijk aan supervisie) 
o Erkenning eigen ingang 
o Inzetserkennende tussenkomsten 
o Leren van elkaar 

o Diversiteit in groep aanspreken als rijkdom 

 Personeelsbestaffing:
 

o Gegr. Verpl. Soc. 1,00 VTE 
o Gegrad. psych. verpl.(incl. HV) 3,60 VTE 
o Gebrev. Psych. verpl. 2,80 VTE 
o Gebrev. Verpl. Zkh. 3,80 VTE 
o Gegrad. Verpl. Zkh. 2,00 VTE 
o Psychologisch Assistent 0,50 VTE 
o Maatschappelijk Assistent 0,80 VTE 
o Psycholoog 1,00 VTE 

o Ergotherapie 0,80 VTE 

o Sociale Maribel: 
Gegr. Verpl. Zkh. 0,80 VTE 
Gebr. Verpl. Zkh. 1,00 VTE 

 

Sterke punten 

 

 Patiëntenparticipatie wil men zeer duidelijk nastreven. Dit tracht men te realiseren door:
 

o Informatieverschaffing bij opnamegesprek en alle vervolggesprekken 
o Patiënt medezeggenschap geven in het behandelplan 
o Regelmatig voortgang bespreken met patiënt 
o Wekelijks een patiëntenvergadering 
o Toestemming vragen aan patiënt om extern informatie te vergaren 
o Toestemming vragen om contact te nemen met derden 
o Voldoende informatie over de afdeling aanwezig hebben 

o Inzagerecht geven in patiëntendossier 
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 Bij een opname op de afdeling heeft men een checklist ter beschikking zodat men 
zeker alle informatie geeft maar ook alle administratieve handelingen doet.

 

Aanbeveling 
 

 Aanbeveling om de gegevens die nu reeds verzameld worden te bundelen in een meer 
structureel afdelingsbeleidsplan en/of jaarverslag. Een beleidsplan kan een zinvol 
document zijn om resultaten van metingen allerhande te bespreken en in 
doelstellingen te gieten voor het komende jaar of beleidsperiode.

8.4.2 Divisie Ouderen / Behandeleenheid Amber 

Algemene vaststellingen 
 

 De divisie “ouderen” richt zich tot personen ouder dan 60 jaar, met acute en/of 
chronische psychiatrische problemen o.a. stemmingstoornissen, psychose, psycho- 
organische stoornissen, middelenmisbruik, levensfaseproblemen,… Er wordt vooral 
gefocust op ouderen uit de regio en ouderen die gedurende langere tijd doorgebracht 
hebben in pleeggezinnen.

 
 In de divisie Ouderen is er mogelijkheid van volledige hospitalisatie, daghospitalisatie 

en ambulante raadplegingen.
 

o Een volledige hospitalisatie gebeurt op één van de volgende afdelingen: 

 Opname-eenheid, opgedeeld in een: 
- Open opname - eenheid Koraal 
- Gesloten opname - eenheid Robijn 

Aantal bedden: 15-A bedden en 14 Tger-bedden. 
 

De opname-eenheid richt zich tot ouderen met acute psychische 
problemen. Wie meer nood heeft aan structuur wordt opgenomen op 
de gesloten opname-eenheid. 
Op deze afdelingen ligt de nadruk op diagnostiek, therapeutische 
begeleiding en eventuele heroriëntering. De pathologie is heel divers. 
De opname is van beperkte duur. 

 
 Behandeleenheid Amber: Aantal bedden: 16 Tger-bedden en 4 Tf- 

bedden 
 

Deze eenheid richt zich op ouderen met langdurige psychiatrische 
problemen. Het therapeutisch programma staat hier centraal. 

 
 Verblijfseenheid Saffier: Aantal bedden: 30 Tf-bedden 

 
De eenheid richt zich tot ouderen met chronische, min of meer 
gestabiliseerde psychiatrische problemen. Intensieve behandeling is 
hier niet meer prioritair. Alle aandacht gaat naar het bieden van een 
warme zorg. 

 
 Somatische eenheid Smaragd: Aantal bedden: 24 Tf-bedden 

 
Het is een eenheid waar ouderen, uit de gezinsverpleging, met tijdelijk 
somatische aandoeningen opgenomen worden. 
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o Daghospitalisatie: Aantal plaatsen: 5 a-plaatsen, 5-t plaatsen. 

 Bij patiënten die gebruik maken van de dagkliniek staat een 
psychiatrisch probleem op de voorgrond. De patiënten hebben een 
zekere zelfredzaamheid en zijn mobiel. 

 
o Ambulante consultaties bij de psychiater poliklinisch. 

 De divisie ouderen wordt aangestuurd door een adjunct- hoofdgeneesheer en een 
clustermanager.

 

 Bij een aanmelding tijdens de kantooruren bepaalt de psychiater, afhankelijk van de 
zorg, op welke eenheid de patiënt komt. Indien uit een aanmelding buiten de 
kantooruren blijkt dat een directe opname vereist is wordt de patiënt (indien niet 
gekend in het ziekenhuis) opgenomen op de gesloten opnameafdeling van de 
volwassenen en de daarop volgende dag na de artsenbriefing overgeplaatst naar de 
gepaste eenheid binnen de divisie Ouderen.

 
In het kader van de audit werd de behandeleenheid “Amber” bezocht en op inhoudelijk 
werking bevraagd in aanwezigheid van de adjunct-hoofdgeneesheer, en 3 kernteamleden: 
de psycholoog, de  maatschappelijk werker en de waarnemend teamcoördinator. 

 
 Op de behandelafdeling worden ouderen opgenomen met langdurige psychiatrische 

problemen waar nog enige verbetering in hun problematiek kan verwacht worden of 
waarbij gedragsstoornissen nog op de voorgrond staan en die niet in een 
rusthuissetting of verblijfseenheid kunnen verblijven.

 
Patiënten uit de gezinsverpleging worden vooral opgenomen omdat ze te 
hulpbehoevend zijn geworden of het dementiesyndroom hebben en bijgevolg niet meer 
kunnen functioneren binnen de gezinsverpleging. 

 

Voor deze patiënten is er meestal een jarenlange opname. Voor de regiopatiënten 
varieert de opnameduur van 1 tot 2 jaar of  soms langer. 

 
Er wordt aangegeven dat de uitstroom wordt bemoeilijkt door het beperkte residentiële 
zorgaanbod binnen de regio. Anderzijds blijkt uit de verslagen van het divisieoverleg 
dat er nagedacht zal worden rond deze problematiek omdat de opnamecapaciteit in de 
residentiële ouderenzorg uitgebreid is. Twee rusthuizen zouden ook de bereidheid 
hebben om patiënten van het ziekenhuis op te nemen. Binnen de divisie wordt gewerkt 
aan de problematiek van uitstroom, vooral van patiënten uit de gezinsverpleging. 

 

 De eenheid wordt aangestuurd door  een kernteam.
 

 Het  multidisciplinaire team is als volgt samengesteld:
 

o Soc. Verpl. 2,80 VTE 

o Gegrad. psych. verpl.(incl. HV) 1,90 VTE 
o Gebrev. Psych. verpl. 1,00 VTE 
o Gebrev. Verpl. 1,80 VTE 
o Verpl. Ass. 1,50 VTE 
o Verzorgende 1,60 VTE 

o Animator (verzorg.) 1,00 VTE 

o Soc. Maribel: 
Gebrev. Psych. verpl. 0,50 VTE 

o IBF: 
Verzorgende 0,80 VTE 

 
Opmerkingen: 
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o de  8 ADV dagen per maand zijn niet in mindering gebracht 
o werken afdelingsoverschrijdend: de maatschappelijk werker, de psycholoog, 

en ergotherapeut 
o de kinesist werkt divisieoverschrijdend 

 Op basis van het uurrooster van de maand januari 2011 kan gesteld worden dat de 24 
uurs verpleegkundige permanentie als volgt wordt geregeld:

 

o Tijdens de dag is de verpleegkundige permanentie verzekerd. Er wordt enkel 
gewerkt met vroegdienst en late dienst. Dienstoverdracht is in de uurregeling 
opgenomen. 

o Tijdens de nacht is er of één verpleegkundige of één verzorgende (vaste 
nachtdienst) aanwezig. 

Taken zijn in overeenstemming met de kwalificatie (bv. medicatie wordt klaargezet 
enkel als een verpleegkundige nachtdienst heeft). Indien er nood is aan assistentie kan 
een collega van een andere afdeling worden opgeroepen of kan beroep worden 
gedaan op de nachtwaker van het ziekenhuis. Indien verpleegkundige handelingen 
dienen gesteld te worden, wordt beroep gedaan op een nachtverpleegkundige binnen 
de divisie Ouderen. 

 

 Om de medische psychiatrische continuïteit op de divisie Ouderen te waarborgen zijn 
er onderlinge afspraken tussen de artsen. Er is steeds één psychiater van de divisie 
bereikbaar.
De opvolging van de somatische zorg gebeurt door een arts-somaticus. Om reden van 
de hoge graad van somatische zorg is de omnipracticus op de afdeling meer aanwezig 
dan de psychiater. De continuïteit van de arts-somaticus wordt verzekerd op het 
niveau  van het ziekenhuis. 

 
 Er wordt in het ziekenhuis gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier 

(EPD) van OBASI.
Het dossier is inhoudelijk goed opgebouwd. Elke medewerker beschikt over een 
individuele inlog. 

 

Het dossier is toegankelijk voor het ganse interdisciplinaire team van de afdeling, 
artsen incluis. Elk teamlid heeft leesrecht, schrijfrecht is beperkt tot de discipline. 

Consulterende artsen hebben toegang tot alle patiëntendossiers in het OPZ. Niet 
verzorgend personeel verleent bij afwezigheid toegang aan een collega van de divisie 
tot zijn/haar gegevens. 

 

 Bij opname krijgt de patiënt een verpleegkundige toegewezen (de mentor), die 
hem/haar gedurende zijn verblijf opvolgt en het aanspreekpunt is, ook voor de familie. 
Een aantal medewerkers vormen één team voor een aantal patiënten.. Elk 
personeelslid is co-mentor van de overige patiënten van zijn groep, wat tegemoet komt 
aan de continuïteit.
Door het werken met een mentor beoogt men in het ziekenhuis een meer 
geïndividualiseerde zorg, een kwalitatief betere patiëntenzorg, het verzekeren van de 
continuïteit van zorg en het verhogen van de professionele deskundigheid. 

 Op de afdeling zijn alle noodzakelijk overlegmomenten m.b.t. de patiënt aanwezig:
 

o Briefing: 3x per dag 
o Pluridisciplinair overleg: om de 2 weken 
o Teamoverleg: elke maandag waarbij bespreking van een 4-tal 

behandelplannen in aanwezigheid van de behandelende psychiater en de 
somaticus. 

 
Van deze overlegmomenten is een weerslag terug te vinden in het individueel 
patiëntendossier. 
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Voor alle teamleden is er 5 à 6 x/jaar een organisatorisch overleg met betrekking tot de 
werking van de afdeling. 

De verantwoordelijken sluiten aan bij: 

o het maandelijks divisieoverleg 
o het overleg voor alle teamcoördinatoren van het OPZ met de verpleegkundig 

directeur. 
o het clusteroverleg (3x/jaar) voor de divisie Ouderen en Volwassenen. 

 In 2010 werd een structuur opgezet m.b.t. het vormingsaanbod voor de cluster 
Ouderen en Volwassenen waarbij werd uitgegaan van de noden van de leefeenheden 
en het daarop afgestemd vormingsaanbod “op maat”.
Het heeft betrekking op: 

o het vlot toegankelijk maken van de basiskennis ivm. psychopathologie 
o elk kernteam voorziet in 2 vormingsmomenten/jaar gegeven door een 

kernteamlid 
o elke leefeenheid mag 1 voorstel doen om een externe lesgever uit te nodigen 
o discipline specifieke vormingen (per vakgroep) 

o interne vorming door het delen van kennis 

 Op afdelingsniveau wordt nog niet concreet gewerkt met/aan een beleidsplan. Op het 
niveau van de divisie Ouderen is een beleidsplan (2005) waarin een aantal 
aandachtspunten/werkpunten beschreven zijn.
Bij de bevraging wordt aangegeven dat: 

 

o zorgcommunicatie continu onder de aandacht gehouden wordt en er aan 
gewerkt wordt 

o het verhogen van de professionaliteit van de bewegingstherapie nog niet is 
geconcretiseerd 

o initiatieven rond jong senioren nog niet concreet werden genomen. De vraag 
wordt gesteld of de klemtoon misschien meer moet gelegd worden op een 
initiatief rond jong dementerenden . 

 

 Agressie komt op de afdeling weinig voor omdat er gewerkt wordt rond preventie. Bij 
toepassing van afzonderen worden de standaard gegevens genoteerd in een divisie 
afzonderingsregister en worden observaties genoteerd in het EPD. In het 
afzonderingsregister wordt verwezen naar het patiëntenidentificatienummer van het 
EPD.

 

 Het maaltijdgebeuren verliep op het moment van de audit, op een wijze zoals van een 
goede zorgverlening mag verwacht worden.

 

 De vrij hoge mate van het verlenen van somatische zorgen zet het personeel aan tot 
het toepassen van een strikte handhygiëne. Handontsmetting is op de meest 
aangewezen plaatsen aanwezig, rekening houdend met de individuele patiënt (bv. niet 
op de kamer bij dementerenden) . Reminders ondersteunen de toepassing ervan.

 

 Architecturaal:
De gebouwen van de divisie ouderen zijn geclusterd. Het gebouw is verouderd maar is 
goed onderhouden. Er wordt voorzien in een herconditionering. 
De eenheid Amber oogt zeker niet afgeleefd, is aangenaam en huiselijk ingericht en 
geeft een rustige indruk. 

Er is veel beschikbare ruimte (bv. leef- eetruimte) omdat in eerste instantie de afdeling 
een opnamecapaciteit had van 30 bedden die nu gereduceerd is tot 20 bedden. 

Op de 4 vierpersoonskamers verblijven nog maar 2 personen. 
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De opstelling van de bedden garandeert voldoende privacy. 

Tussen de lavabo’s in de kamer is een beschot. Bijkomend zal nog een gordijn 
geplaatst worden. Elke kamer beschikt over een afzonderlijk toilet. De overige kamers 
zijn eenpersoonskamers met een sanitaire ruimte met lavabo en toilet. 
De afdeling beschikt nog over volgende ruimten: 

 

o Een afzonderingskamer 
o Een badkamer met ligbad (+ badlift), een ruimte met een zitdouche en een 

ruimte met een inloopdouche 
o Gemeenschappelijk sanitair, spoelruimte, linnenkamer 
o Voldoende en ruime leef-/eetruimtes, therapielokaal, burelen 
o Verpleegpost, vergaderlokaal 
o Verdeelkeuken 
o Rookruimte met afzuigsysteem. 

o Toegang tot een afgesloten tuin. 

 Ter ondersteuning van de somatische zorg zijn aangepaste materialen ter beschikking,

o.a. in de hoogte verstelbare bedden, alternatingmatras, tillift, aangepaste (relax)zetels. 
Op ziekenhuisniveau zijn ook alle procedures voorhanden met betrekking tot de 
somatische zorg (op te zoeken via zoekfunctie). 

Sterke punten 
 

 Op de eenheid wordt gewerkt vanuit een animatieve grondhouding. Voorbeeld hiervan 
zijn de wijze waarop het personeel de patiënten benadert en aanspreekt, het 
portioneren van de maaltijd rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van 
de patiënt, het opstellen van de patiënten zodat een rustige omgeving wordt 
gecreëerd, enz.

 
 De afdeling is stageplaats voor o.a. verzorgenden, verpleegkundigen. Naast het 

beschikken over een checklist voor het inwerken van studenten is er voor deze 
stagiaires een infobundel ter beschikking waarin bij de verpleegkundigen o.a. de 
doelstellingen worden opgesomd m.b.t. kennis en attitudes en waarbij de stagiaire bij 
de aanvang van de stage  de persoonlijke doelstellingen kan formuleren.

 

Non-conformiteiten 
 

 Op de eenheid ontbreken leuningen in de gangen.
 

 Tijdens de nacht mag een afdeling nooit alleen gelaten worden: op elke afdeling dient 
steeds een verpleegkundige aanwezig te zijn. Bovendien moet de verpleegkundige 
nachtpermanentie georganiseerd worden in functie van de grootte van het ziekenhuis, 
het aantal afdelingen, de aard van de doelgroep, … zodat een onmiddellijk inzetbare 
ploeg een crisissituatie moet kunnen opvangen. Op de afdeling waar acute opnames 
gebeuren dienen steeds 2 personen (waarvan 1 verpleegkundige) tijdens de nacht 
aanwezig te zijn.

 
Tekortkomingen 

 

 Het bed in de isolatiekamer is niet voorzien van een oproepsysteem. Wanneer de 
patiënt assistentie nodig heeft kan hij enkel lichaamssignalen geven die opgevangen 
worden via een camera in de verpleegpost.
De isolatiekamer is ook niet voorzien van een klok. 

 

 Observaties en toezicht bij isolatie wordt normaliter genoteerd in het EPD. Bij nazicht 
van het dossier van de laatst in afzondering gebrachte patiënt werd vastgesteld dat 
elke registratie m.b.t. de observatie in het patiëntendossier ontbrak. Het is een must in 
het dossier ook duidelijk te omschrijven waarom en wanneer men de arts van wacht 
heeft gecontacteerd met de vraag de patiënt te isoleren.
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Aanbevelingen 
 

 Op de eenheid wordt rekening gehouden met de wensen, mogelijkheden en het 
verleden van de patiënt ook voor wat de activiteiten betreft. Dit komt echter niet tot 
uiting in het activiteitenschema. Bv. “therapie” wordt  niet /onvoldoende benoemd.

 
 Advies om per overlegmoment een fiche uit te werken waarin o.a. duidelijk wordt 

omschreven wat de doelstelling is van de vergadering, de frequentie van vergaderen, 
wie deelneemt, het tijdstip, verantwoordelijkheden (agenda opstellen, verslag maken,
…). Dit kan een handig instrument zijn bij de evaluatie van de onderscheiden 
overlegmomenten en bij het inwerken van nieuwe medewerkers. 

 

 Bij de herconditionering van het gebouw is het aangewezen volgende 
aandachtspunten mee te nemen:

 

o Het voorzien van een douche t.h.v. de afzonderingskamer 

o Een alternatief te voorzien voor de verlengsnoeren van de oproepsystemen. 

8.4.3 Divisie Volwassenen / Eenheid Angst & Depressie 

Algemene vaststellingen 
 

 De divisie Volwassenen biedt voltijdse en deeltijdse behandeling en voorziet ook in 
poliklinische raadplegingen.
De divisie omvat: 

 

o Opname-eenheid opgedeeld in een gesloten en open eenheid 
o Drie behandeleenheden: 

 Psychosezorg 
 Angst- en depressie 
 Structurerende zorg 

o Dagbehandeling 
o Nachthospitaal 

o Polikliniek. 

 Tijdens de audit werd een bezoek gebracht aan de behandeleenheid Angst & 
Depressie, waar de organisatie en de werking werd getoetst in aanwezigheid van het 
kernteam.
Deze eenheid beschikt over 15 T-bedden en 15 Tf-bedden. 

Op het moment van het bezoek werd de opnamecapaciteit niet volledig benut. Na een 
recent ontslag van een aantal patiënten waren 10 bedden niet bezet. 

De afdeling herkent deze problematiek en werkt er aan. 

Angst en Depressie is een therapeutische leefeenheid voor mensen (van 18 tot 65 
jaar) met persoonlijkheidsmoeilijkheden gedurende een langere periode: depressieve 
gevoelens, sterk wisselende stemmingen, angst- en spanningsklachten. De 
opnameduur is maximaal 10 maanden. Daarna kan een periode van nazorg volgen in 
daghospitalisatie. 

In een visietekst van de afdeling zijn de doelgroep, de indicaties tot opname en de 
exclusiecriteria duidelijk omschreven. 
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Deze leefeenheid is een open behandeleenheid waar er gewerkt wordt met 2 
therapeutische programma’s: 

 

o een resocialisatiegroep die zich richt op sociaal-maatschappelijke integratie 
door: 

 te werken aan eigen problemen 
 deel te nemen aan groepsactiviteiten 
 het volgen van individuele therapie 
 ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een geschikte woonvorm 
 ondersteuning te bieden bij het zoeken naar een gepaste daginvulling. 

o een behandelgroep (ik-versterkend) , opgedeeld in een A- en een B-groep, 
waar er vanuit een therapeutisch aanbod intensief wordt gewerkt met: 

 psychotherapie, muziektherapie, creatieve therapie, ergotherapie, 
psychomotorische therapie en sociale vaardigheidstraining 

 aangevuld met therapieën op maat van de patiënt. 
 

 De divisie Volwassenen wordt aangestuurd door een adjunct-hoofdgeneesheer 
en een clustermanager.

 De eenheid wordt aangestuurd door een kernteam:
 

 Het multidisciplinaire team is als volgt samengesteld:
 

o Gegrad. Psych. verpl.(= HV) 1,00 VTE 
o Gegrad. verpl. 2,00 VTE 
o Gebrev. Verpl. 3,60 VTE 
o Gebrev. Psych. verpl. 2,50 VTE 
o Verpl. Ass. 1,50 VTE 
o Verzorgende 1,00 VTE 
o Psycholoog 0,50 VTE 
o Maatschapp. Werker 1,00 VTE 
o Opvoeder A1 1,00 VTE 

o Therap. Medewerker 1,00 VTE 

o IBF 
Verzorgende 1,00 VTE 

o Sociale Maribel 
Gegrad. psych. verpl. 0,50 VTE 

Opmerkingen: 

o het aantal ADV-dagen (0,9 vte) wordt opgevangen door een vte 
o de kinesist wordt divisiebreed ingeschakeld, de jobtime psycholoog is 

uitgebreid (+ 0,50 VTE) vanuit de divisie. 
 

 Op basis van het uurrooster van de maand januari 2011 kan gesteld worden dat:

 
o de verpleegkundige permanentie tijdens de dag verzekerd is. 

Dienstoverdracht is in de uurregeling opgenomen. Er wordt gewerkt met 
vroegdienst en late dienst. 

o de permanentie tijdens de nacht wordt waargenomen door 2 vaste 
nachtdiensten – verpleegassistenten geregulariseerd via artikel 54 bis. Bij 
afwezigheid worden zij vervangen door medewerkers van de dagequipe, niet 
altijd een verpleegkundige (cfr. 24 en 29/1). 

 

 Het multidisciplinair dossier werd niet op inhoud nagezien. In een dossier van een 
patiënt die in afzondering was (in 2010) werd de registratie in het EPD nagezien. Er 
werd vastgesteld dat de registratie m.b.t. de observaties op een correcte manier was
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ingevuld. Hierbij werd opgemerkt dat er uitzonderlijk wordt afgezonderd. In 2010 was 
deze handeling slechts eenmaal van toepassing. 

 

 Per doelgroep is een standaard therapieschema waarin ook een aantal vrijblijvende 
sessies zijn vermeld (bv. consultatie arts, kooktherapie, sportactiviteiten). Het 
therapieschema maakt geen deel uit van het individueel dossier. Van elke discipline 
wordt een inbreng verwacht bij de bespreking van het behandelplan die wel is terug te 
vinden in het EPD en waaruit is af te leiden welke de activiteiten/daginvulling is van de 
patiënt.

 

 Elke psychologe is toegewezen aan een vaste therapiegroep en volgt de sociale 
vaardigheden van de patiënten op. De individuele opvolging van een patiënt gebeurt 
niet door de psychologe van de therapiegroep waaraan de patiënt deelneemt. Wie de 
patiënten van de resocialisatiegroep opvolgt gebeurt in onderling overleg.

 

 Binnen elk individueel traject zijn er 3 verschillende fases tijdens een opname.
 

o Kennismakingsfase: 
Wanneer een opname volgt na het intakegesprek wordt de patiënt op basis 
van die gegevens direct ingeschakeld in een programma. De eerste maand 
wordt beschouwd als een kennismakingsperiode tijdens de welke alle 
disciplines verder gegevens verzamelen, de patiënt observeren of er 
bijkomende testings gebeuren. 

 

Tijdens deze fase wordt de werkwijze besproken en worden doelstellingen 
verfijnd. 

o Doorwerkfase : 
Tijdens deze fase wordt gewerkt aan de doelstellingen. 

Na het verstrijken van de 1ste maand volgt een evaluatie van het 
behandelplan. De patiënt zal voor elke vervolgevaluatie zelf een schriftelijke 
zelfevaluatie voorbereiden. In deze vragenlijst komen aan bod: 

 Veranderingen en doelstellingen 
 Begeleiding 
 Omgeving 
 Nazorg. 

 

o Afrondingsfase: 
In deze fase wordt concreet gewerkt aan ontslag: er worden contacten gelegd 
het andere (ondersteunende) diensten, er is ruimte voor afscheid en afronding. 

 

 Zoals op iedere eenheid zijn de klassieke overlegmomenten m.b.t. de patiënt 
aanwezig.
Ter voorbereiding van het kernteam (bespreking individuele behandelplannen) wordt 
van de verpleegkundigen (mentoren) verwacht een verslag te maken van wat 
functioneel en dysfunctioneel is: 

 

o vanuit de anamnese 
o vanuit de milieuobservaties (dagelijkse observaties) 
o de patiënt te bevragen wat zijn wensen zijn en zijn/haar doelstellingen 

bedenkingen/voorstellen te formuleren. 
 

Dit is eveneens van toepassing voor de andere betrokken disciplines. 
Na brainstorming/feedback worden doelstellingen aangepast en/of opnieuw 
geformuleerd en het behandelplan bijgestuurd. 
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 Er zijn afspraken over de voortgangcontrole.

De opmaak van het eerste behandelplan is na 1 maand opname. Verder naar 
indicatie, systematisch na 4 weken, 6 weken of 2 maanden. Er werd afgestapt van het 
principe van een 3-maandelijkse evaluatie. De volgende evaluatie wordt telkens 
genoteerd in het individuele patiëntendossier. 

Na de teamvergadering is er door de mentor een terugkoppeling naar de patiënt en 
ontvangt hij/zij een exemplaar van zijn behandelplan. 

 In een visietekst zijn de doelstellingen, het behandelaanbod, de behandelprogramma’s, 
het klinisch milieu en de rol en de taak van de verpleegkundige op deze afdeling 
duidelijk omschreven.
In een werkvergadering met het personeel werd gebrainstormd over de werking van de 
afdeling. De hoofdverpleegkundige deed de oefening over met de patiënten. 

In een samenvatting worden opgesomd: 

o Wat de patiënten als helpend ervaren 
o Wat het personeel denkt wat helpend is 
o Knelpunten m.b.t. 

 Opnamebeleid en – procedure 
 Stevigheid van het team 
 Uitzetten, invullen, opvolgen en afronden van behandeltrajecten. 

o Verbeteracties: 
 Duidelijkheid m.b.t. behandel- en/of resocialisatietraject en 

verantwoordelijkheden patiënt versus diverse teamleden 

 Onderscheid maken tussen beperkingen en problemen van de patiënt 
en onderscheid maken in directieve ondersteuning versus 
verantwoordelijkheid van de patiënt 

 Creëren van een leeromgeving 
 Huisregels en cultuur beter bewaken 
 Ontslagmanagement niet vrijblijvend 
 Feedback aan patiënten i.v.m. deelname aan therapieën 
 Een behandellogboek aanleggen en bijhouden door de patiënt 
 Hoe “ongelukkige ontslagen” vermijden. 

 
 Architectuur: de architectuur is dezelfde als deze van de Open Opname-afdeling 

Volwassenen.
 

Sterke punten 
 

 Op de eenheid wordt heel wat structuur aangeboden m.b.t. overlegmomenten met de 
patiënten. Voorbeelden hiervan zijn:

 

o de fiche weekplanning 
o de fiche hervalpreventie 
o de fiche Sociaal Administratieve Thema’s (S.A.T.) 

o de themafiche (onderwerp op voorstel van de patiënt) 

Op de fiche worden de doelstellingen van het overleg aangegeven, de inhoud en de 
vorm. 

 
 Om het kernteam op een zinvolle manier te laten verlopen werden fiches 

uitgeschreven.
Eén fiche heeft het over het verpleegkundig verslag ter voorbereiding van het 
kernteam. In een 2de fiche  komt de vergaderstructuur aan bod. 
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 Voor de leefeenheid Angst & Depressie werden een aantal doelstellingen 
geformuleerd voor 2010 waaraan verbeteracties met stappenplan en tijdspad. Deze 
verbeteracties hebben betrekking op:

 
o Elke patiënt wordt vanaf het begin van de opname systematische betrokken bij 

het eigen behandelplan en is er in grote mate eigenaar van 
o De samenwerking tussen de verschillende hulpverleners verloopt goed (cfr. 

intervisiemomenten en casusbesprekingen op de afdeling) 

o Het behandelprogramma sluit aan bij de noden van de patiëntenpopulatie. 

Het kernteam komt om de 2 weken samen om rond deze thema’s te overleggen en bij 
te sturen. 

 
Non-conformiteit 

 

 Tijdens de nacht is er niet altijd een verpleegkundige aanwezig.
 

Tekortkoming 
 

 Het bed in de afzonderingskamer is niet voorzien van een oproepsysteem.

8.4.4 Divisie Jongeren / For-K 

Algemene vaststellingen 
 

 De For-K richt zich zowel op jongens en meisjes met een complexe 
kinderpsychiatrische problematiek in combinatie met delinquent gedrag. De opname 
volgt op een plaatsing door de jeugdrechter.

 
 Opname op de For-K is er voor jongeren:

 

o van 12 tot en met 17 jaar 
o met een complexe kinderpsychiatrische problematiek 
o gekend bij de Jeugdrechtbank met een MOF- (als Misdrijf Omschreven Feit) 

dossier 
o die zelf gemotiveerd zijn tot een opname. Deze minimale motivatie is ook nodig 

om te kunnen deelnemen aan therapieën en het leefgebeuren op de afdeling. 
Er moet minstens bereidheid zijn om samen met het team te kunnen 
communiceren over probleemgedrag en werkpunten. 

 

 Gehanteerde exclusiecriteria zijn:
 

o Mentale retardatie (IQ <70) 
o Autismespectrumstoornis of psychotische stoornis 
o Weigering van de jongere om deel te nemen aan de behandeling 
o Verslaving als primaire problematiek 
o Plegen van delicten waarbij sprake is van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en/of misbruik. Voor deze groep van jongeren bestaan er wel 
afspraken met andere psychiatrische ziekenhuizen op alsnog een gepaste 
behandeling te geven (bv. de For-K van Antwerpen). 

 

 Op de For-K heeft men 7 bedden voor residentiële behandeling. Daarnaast heeft de 
afdeling nog 1 bed voor residentiële heropname van gekende patiënten die, na 
behandeling op For-K, op een andere plaats in een crisissituatie terecht komen. De 
heropname is beperkt tot maximaal 14 dagen.
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 De opnameduur is beperkt tot 6 maanden met mogelijkheid tot een éénmalige 
verlenging van 6 maanden. Deze verlenging komt er na een overleg met de consulent 
en de jeugdrechter.

 
 Elke week is er een grondige bespreking van één van de patiënten. Dit wil zeggen dat 

elke patiënt minimaal om de 7 weken aan de beurt is.
 

 De doelstellingen zijn enerzijds gericht op de behandeling van de kinderpsychiatrische 
problematiek en anderzijds op het voorkomen van delictpleging in de toekomst. Hierbij 
wil men zoveel als mogelijk de omgeving van de jongere betrekken. Naast behandeling 
is maximale resocialisatie van de jongere eveneens een doelstelling.

 

 Qua behandeling is er een aanbod van groepstherapieën die gericht zijn op 
symptoomcontrole, daarnaast ook nog individuele therapieën en ook sociotherapie om 
verandering te bestendigen binnen meer duurzame patronen van de jongere. 
Daarnaast is het werken rond rehabilitatie een groot onderdeel van de behandeling.

 

Behandeling is opgedeeld in verschillende fasen: 
 

o Instroomfase : traject bij opname. 

 Eerste week van deze fase is de onthaalfase en staat volledig in het 
teken van kennismaking met de dienst en de medewerkers 

 Volgende 7 weken brengt men de mogelijkheden en beperkingen in 
kaart. 

 Op het einde van de instroomfase is er een eerste teambespreking 
met een evaluatie van de instroomfase. Dit resulteert in het opmaken 
van een individueel behandelplan dat besproken zal worden met de 
jongere, de ouders en de verwijzers 

o Behandel- en resocialisatiefase 

 De jongere gaat samen met zijn omgeving aan de slag met belangrijke 
individuele doelstellingen: toepassen en versterken van algemene 
vaardigheden, ondersteuning van het gezin, verkenning en uitbouwen 
van resocialisatiemogelijkheden, … 

o Ontslagfase 

 Hierin wordt vooral aandacht besteed aan het begeleiden van de 
overgang naar een nieuwe context en ontslagmanagement. 

 

 Het therapeutisch programma bestaat uit:
 

o Psychomotorische therapie 
o Creatieve therapie 
o Psychotherapie 
o Groeiverandering 
o Fitness en sport 
o Equip 

 Sociale vaardigheidstraining 
 Agressieregulatie 
 Empathietraining 

o Gezinstherapie 
o Jeugdpsychiatrische consulten en medicamenteuze ondersteuning 
o Onderwijs 
o Leefgroepwerking 

 Sociotherapie 
 Ateliers 
 Resocialisatiegerichte activiteiten 

o Mentorschap 

o Ervaringsleren 

 De afdeling beschikt over:
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o Één centrale leefruimte die zowel dienst doet als living, ontspanningsruimte als 
eetplaats. Alle pauzemomenten vinden plaats in deze ruime. 

o Verpleeglokaal dat kan opgesplitst worden in 2 ruimten zodat een 
gespreksruimte ontstaat waar men toezicht op heeft 

o Keuken 
o De patiëntenkamers zijn zeer sober ingericht en hebben in eerste opzicht het 

uitzicht van een isolatiekamer/cel. 
 Beddenbak 
 Ijzeren toilet 
 Zeer beperkt meubilair 
 Slechts één kleur gebruikt 

o Een grote omheinde tuin 

o 2 isolatiekamers 

 De isolatiekamers beschikken over camerabewaking, bediening van het toilet is buiten 
de isolatie, schuurvrij linnen en een douche in het sas tussen de 2 isolatiekamers. Er is 
steeds één isolatiekamer waarin de fixatieriemen klaar liggen op het bed. Bij isolatie 
met fixatie is er minimaal een 3-puntsfixatie.
De isolatiekamer wordt nooit alleen betreden. 

 
 Het multidisciplinaire team is als volgt samengesteld:

 

o Pedagogische Wetenschappen 0,80 VTE 
o Orthopedagogie 4,00 VTE 
o Gegrad. Psych. verpl.(= HV) 2,80 VTE 
o Gegrad. verpl. Soc. 1,00 VTE 
o Gebrev. Verpl. Zkh. 1,00 VTE 
o Gebrev. Psych. verpl. 3,80 VTE 
o Psycholoog 2,00 VTE 
o Maatschappelijk Assistent 2,80 VTE 
o Kinesitherapeut 0,70 VTE 
o Psychologisch Assistent 1,00 VTE 

o Onderwijzeres 0,70 VTE 

o Startbaan: 
Orthopedagogie 1,00 VTE 

 

Tekortkomingen 

 

 Het toilet met geïntegreerde lavabo is niet praktisch maar is ook vanuit hygiënisch 
standpunt geen goede optie. Het gebruik van een verduisteringsgordijn aan de 
binnenzijde van de raam kan ingeval van agressie een ideaal wapen zijn.

 
 De isolatiekamer heeft enkel een oproepsysteem aan de muur en is niet voorzien van 

een klok.

 

 Er zijn te weinig gesprekslokalen en bureelruimte.

8.4.5 Divisie Jongeren / Residentiële Kinderpsychiatrie 

Algemene vaststellingen 

 

 Binnen de residentiële kinderpsychiatrie werkt men met 2 leefgroepen:
 

o Kids = 8 bedden (6 tot 12 jaar) 

o Tieners = 8 bedden (12 – 17 jaar) 
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+ 4 dagplaatsen (uit de reguliere werking) voor de 2 leefgroepen. 

 De doelgroep op deze kinderpsychiatrie zijn kinderen en jongeren die ergens in hun 
ontwikkeling zijn vastgelopen of waarvan het gezin in de opvoedingssituatie van het 
kind is vastgelopen. Hierbij zijn meestal al minder intensieve zorgvormen 
voorafgegaan.

 
Daar waar men binnen de leefgroep van de Kids voornamelijk kinderen opneemt met 
algemene psychiatrische problematieken wil men binnen de leefgroep van de Tieners 
specialiseren voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen. 

 

 Men kijkt naar de kinderen vanuit een zeer ruime en geïntegreerde visie van 
verschillende modellen: het kinderpsychiatrisch biopsychosociaal model (met een 
uitgebreid observatieschema en het 5-factoren model), het systeemgeoriënteerde 
denken, het ontwikkelingspsychologisch model, het orthopedagogisch denkkader, en 
het somatisch kader. Daarnaast zet men zelf nog een aantal belangrijke pijlers:

 

o Observatie, diagnostiek en behandelen zijn niet te scheiden 
o Psycho-educatie 
o Onderwijs via onderwijsbegeleiding 
o Responsabiliseren en een goede samenwerkingsrelatie uitbouwen met de 

ouders 

o Zorg op maat (zorgtrajecten) 

o Gedeelde zorg (betrekken van de ruime context van het kind) 

 De residentiële kinderpsychiatrie werkt ook als antenne RCA (ReferentieCentrum 
Autisme) van het UKJA (Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, ZNA). 
Om de 3 maanden is er structureel overleg met UKJA om zo binnen de provincie 
Antwerpen een complementariteit aan dienstverlening te bewerkstelligen.

 

 Er zijn 2 afzonderlijke teams van personeel die wel aangestuurd worden door één 
hoofdverpleegkundige. Deze overkoepelende hoofdverpleegkundige heeft zicht op de 
personeelsbestaffing op beide leefgroepen en kan zo kort op de bal spelen om met 
personeelsleden te schuiven indien nodig.

 

o Leefgroep Kids  
 Gebr. Vpk. Psy. 0,75 VTE 
 Orthopedagogie 2,00 VTE 
 Medisch Sociale Wetenschappen 0,80 VTE 



 


IBF 
Gebr. Vpk. Psy. 
Sociale Maribel 
Orthopedagogie 

 
0,50 VTE 

 

2,00 VTE 

 
o Leefgroep Tieners 

 Orthopedagogie 3,00 VTE 
 Gegr. Vpk. Psy. 0,50 VTE 
 Gegr. Vpk. Soc. 1,00 VTE 
 Psycholoog 1,00 VTE 

 Gegr. Vpk. Pediatrie 1,00 VTE 
 Gebr. Vpk. Zkh. 0,70 VTE 

 
 Sociale Maribel 

Gegr. Vpk. Psy. 1,00 VTE 
Ergotherapie 1,00 VTE 

 Startbaan 
Gegr.Vpk. Psy. 1,00 VTE 
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 Elke ochtend voorziet men om 8u45 een kort rapport waarop alle disciplines aanwezig 
zijn en men de acute zaken kan doorgeven aan elkaar.
Alle 9 weken komen de 2 teams samen voor een overkoepelende teamvergadering. 
Wekelijks is er een werkoverleg en ook dat is multidisciplinair aangepakt. 

 
 De permanentie bestaat op weekdagen uit 2 vroege, 2 late diensten per leefgroep. 

Aangezien de doelstelling is om zoveel als mogelijk jongeren op weekend te laten 
gaan is er dan een beperktere bestaffing: 1 vroege en 1 late per leefgroep.
De nachtelijke permanentie is (zowel in de week als in het weekend) 1 personeelslid. 

 

 Vanuit de mobiele equipe zijn er 2 personeelsleden toegewezen aan de divisie 
Jongeren. Engagement van de directie hier is dat deze personeelsleden eerst moeten 
ingewerkt zijn in OPZ Geel vooraleer men ingeschakeld kan worden op de divisie 
Jongeren.

 

 De residentiële kinderpsychiatrie in ondergebracht in een modulair containersysteem. 
Dit is buiten merkbaar maar binnen gaat het hier om gezellig ingerichte leefgroepen. 
Eigenlijk is de opstelling gemaakt voor 3 leefgroepen van 7 patiënten. Hiervan zijn er 2 
leefgroepen in gebruik. Het 8ste bed van de leefgroep bevindt zich fysiek op de 3 de 
gang. Preferentieel worden de kinderen eerst op de eigen leefgroep gelegd.

 
Men beschikt dus over 5 reservebedden. Hiervan wordt er soms, in geval van 
crisisopvang, één gebruikt 

 
 De verpleegpost is centraal gelegen met uitzicht op de ruime leefruimte. Deze 

leefruimte wordt gebruikt als living en als eetplaats. Al deze ruimten zijn gezellig 
ingericht.
Binnen de verpleegpost werkt men met een groot prikbord waar alle courante en 
belangrijke informatie beschikbaar is van de verschillende kinderen. 

 
 De time-outkamer is hetzelfde ingericht als de isolatiekamers:

 

o Camerabewaking 
o Verluchtingssysteem 
o Toilet met externe bediening 
o Verduistering mogelijk 

o Oproepsysteem in de kamer 

 Het kader voor de kinderpsychiaters zit momenteel helemaal opgevuld. Twee 
kinderpsychiaters zijn eveneens werkzaam op het CGG. Dit maakt natuurlijk de 
eventuele voor- en nazorg gemakkelijker.

 

 Men denkt er aan om de continuïteit binnen het therapeutisch luik te garanderen om 2 
therapeuten (bewegingstherapeut en ergotherapeut) op te nemen in de mobiele equipe 
op niveau van de For K divisie. De continuïteit van de hulpverlening is hierbij een 
belangrijk item.

 

Sterke punten 

 
 Samen met UKJA wil men de netwerking uitbreiden. Hierbij is het regelmatige overleg 

belangrijk om onderling (en met het CGG) af te spreken welke jongeren men voor 
welke problematiek opvangt. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren met sexueel 
overschrijdende gedrag worden verwezen naar UKJA. Gevolg hiervan is dat men in het 
UKJA geen meisjes opvangt. Deze worden dan verwezen naar Geel.

 
 Gezien men onderwijs een zinvolle plaats wil geven kiest men ervoor om hierop meer 

personeel in te zetten dan dat men hiervoor budget ontvangt.
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 Er bestaat een uitgebreide maar duidelijke informatiefolder voor de jongeren. Een 
folder die reeds op voorhand kan doorgenomen worden door de kinderen.

 

Tekortkoming 
 

 Binnen de time-outkamer heeft de patiënt geen zicht op een klok.

 
 

 
8.4.6 Project Inreach in de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg (GBJ) te 

Mol. 

 
Algemene vaststellingen 

 
 Dit project werd opgestart in 2003.

 

 Het multidisciplinaire team bestaat uit 1,5 VTE psychologen (waarvan 1VTE 
behandelcoördinator), 2,8 VTE verpleegkundigen, 0,3 VTE psychomotorisch therapeut, 
0,5VTE creatieve therapeut en 1VTE kinderpsychiater (sinds begin 2010). Na een wat 
moeizame start lijkt het team nu stabiliteit gevonden te hebben.

 
 Er worden gemiddeld 135 casussen per jaar begeleid.

 

 Zij werken geïntegreerd binnen de werking van de GBJ. Er wordt ondersteuning en 
begeleiding geboden aan jongeren en aan het personeel van de 
gemeenschapsinstelling.

 

 Jongeren kunnen bij het team aangemeld worden door iemand van de leefgroepleiding 
van de gemeenschapsinstelling bij de behandelcoördinator. De beslissing of er een 
therapeutische begeleiding en/of diagnostiek wordt opgestart, wordt genomen tijdens 
de eigen teamvergadering.

 De leden van het inreachteam zijn aanwezig op de overlegmomenten van de 
leefgroepleiding, maar dan eerder ter ondersteuning (adviserend), er is een duidelijke 
afspraak dat informatie uit de therapeutische begeleiding hier niet wordt 
teruggekoppeld, tenzij de jongere hiermee instemt of als er gevaar dreigt.

 

 De doelgroep bestaat grotendeels uit jongeren met complexe psychiatrische 
problematieken, ADHD en/of psychose. Het betreft meestal jongens van ongeveer 17 
jaar.

 

 Voor de diagnostiek doet men beroep op het materiaal dat ter beschikking is op de For- 
K-afdeling van het ziekenhuis. Bovendien heeft men een maandelijks overleg met de 
teamleden van de For-K, om op deze manier ook know-how uit te wisselen.

 

 Het psychotherapie-aanbod bestaat voornamelijk uit oplossingsgerichte therapie, 
waarbinnen zowel het cognitieve als het systeemtheoretische kader gevat zijn.

 

 Het aanbod van de psychomotore therapeut is voornamelijk individuele agressie- 
regulatietherapie. De creatieve therapeut werkt ook individueel met de jongeren.

 

 De verpleegkundigen van het team staan in voor de praktische ondersteuning van de 
leefgroepleiding, alsook voor de ondersteuning en/of motivering (naar therapie) van de 
jongeren. Daarnaast zijn zij ook verantwoordelijk voor het klaarzetten van de 
psychofarmaca, voorgeschreven door de kinderpsychiater. Het toedienen zelf gebeurt 
door de leefgroepleiding. Psycho-educatie behoort eveneens tot hun takenpakket.
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 Het inreachteam speelt ook een belangrijke rol tijdens de fase waarin de jongeren de 
gemeenschapsinstelling mogen verlaten. Er worden dan ‘netwerktafels’ georganiseerd; 
dit zijn overlegmomenten met de verschillende betrokkenen rond de jongere, waarbij 
nazorg en preventie centraal staan. De teamleden van het project nemen de rol van 
casemanager op en werken in een overbruggingsperiode (maximaal 6 maanden) 
outreachend naar de nieuwe verblijfsomgeving van de jongere. Dit is enkel haalbaar 
voor de jongeren die woonachtig zijn binnen de provincie Antwerpen. Voor de andere 
jongeren tracht men een netwerk in de eigen woonomgeving op te zetten. De 
efficiëntie van de werking van de netwerktafels wordt momenteel door de universiteit 
van Antwerpen wetenschappelijk onderzocht.

 

 Als minpunten geven de teamleden zelf aan dat de soms beperkte opnameduur (3 
maanden) een degelijk therapeutisch proces in de weg kan staan, dat het niet altijd 
makkelijk is om de therapiemomenten vast te leggen, aangezien de jongeren ook 
binnen de gemeenschapsinstelling een programma dienen te volgen. Men geeft ook 
aan dat het een blijvend zoeken is naar complementariteit in het samenwerken met de 
gemeenschapsinstelling.

 

Sterke punten 
 

 Het beroepsgeheim van de teamleden creëert veiligheid, waardoor jongeren openlijk 
kunnen praten.

 
 De stabiliteit binnen het multidisciplinaire team.

 
 Ondanks het duidelijke verschil in cultuur tussen de instelling en het inreachteam, is er 

een evolutie in de complementariteit waarneembaar; bv. nu mogen jongeren tijdens 
hun straf (vaak kamerarrest) toch op therapie komen.

 

Aanbeveling 
 

 Voor de GBJ zou het beter zijn om de medicatie te leveren in baxtersysteem, zodat de 
begeleiders (niet-verpleegkundigen) geen medicatie moeten klaarzetten.

 

8.4.7 Psychiatrische gezinsverpleging 

Werelderfgoed 

 Bij ministerieel besluit d.d. 30 april 2009 van de Vlaamse Minister van Cultuur, Jeugd, 
Sport en Brussel de heer B. Anciaux werd de St. Dimpnaverering en de psychiatrische 
gezinsverpleging toegevoegd aan de inventaris van immaterieel cultureel erfgoed 
Vlaanderen.

Proces en organisatie 

 Algemene beschrijving

De zorg in de psychiatrische gezinsverpleging is een zorg die gedeeld wordt over een 
zorg in de gezinnen en de maatschappij en een klinische ondersteunende zorg. 

In dit gedeelte van het verslag wordt de zorg in het gezin beschreven en in de 
maatschappij. 

In concreto komt het erop neer dat pleeggezinnen, aan één tot maximum drie patiënten 
huisvesting bieden, gezamenlijke maaltijden, affectieve opvang en de non- 
professionele activiteit zoals toezicht, resocialisering, stimulering van de therapietrouw 
en aandacht voor de lichamelijke hygiëne. 

 

Zij worden hierbij ondersteund door wijkverpleegkundigen. 
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De patiënten kunnen wat betreft hun andere zorgnoden terecht in de wijkcentra van 
waaruit de zorg verder georganiseerd en gecoördineerd wordt. 

Wanneer nodig kunnen de patiënten en de gezinnen terugvallen op de klinische 
gezinsverpleging. 

 

 De zorg in het pleeggezin: tf-plaatsen
 

o De wijkcentra 

Algemene vaststellingen: 
 

De zorg in de wijkcentra wordt verstrekt en gecoördineerd door drie 
multidisciplinaire teams : er is hierbij een geografische onderverdeling gemaakt 
waarbij de gemeente Geel in drie zones onderverdeeld is. Er zijn drie 
wijkcentra : Statie (XXXX, 100 patiënten), Larum (XXXX: 100 patiënten) en 
Campus (XXXX: 140 patiënten). XXXX vervangt op moment van het 
auditbezoek XXXX. 

Aan het multidisciplinair team nemen deel: 2 – 4 wijkverpleegkundigen, een 
psycholoog, maatschappelijk assistent, ergotherapeut, huisarts, arbeidszorger. 
Vergaderfrequentie is eens per week. Patiënten worden systematisch volgens 
een rol besproken, ook komen de probleemsituaties aan bod. Op deze 
vergadering wordt het behandel/begeleidingsplan besproken. 

Werk-activiteiten en ontspanning vinden plaats in: arbeidsateliers, begeleid 
werken, dagactiviteitencentra, bejaardenclub, kunsthuis Yellow art, sport 
(dienst vrije tijd, sport en vrijwilligerswerk), AT-café. 

De wijkcentra staan in en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding in en van 
het pleeggezin, met wijkverpleegkundigen (als centrale figuur), sociale dienst 
(sociaal weefsel rondom de patiënt)-, medische ondersteuning (rehabilitatie). 
Er wordt in een permanentie voorzien (wijkverpleging). 

In het wijkcentrum is er een hygiënisch centrum (vroeger badhuis genaamd). 

Er is ook een vrijwilligerswerking. 

Afdelingsbezoek: Wijkcentrum de Statie 
 

Tijdens de audit werd het wijkcentrum  “de Statie” bezocht. 

Dit wijkcentrum bestaat uit de lokalen nodig om te beantwoorden aan de 
normen: belangrijke onderdelen waren ontvangst- en zitruimten, 
therapielokalen, burelen, een afzonderlijke cafetaria die ook voor de 
gemeenschap toegankelijk is, en een badhuis (met scheiding tussen mannen 
en vrouwen, de nodige uitrusting) waarin zowel hygiënische zorgen als 
podologische zorg als somatische zorg (verpleegkundige) zorg geboden wordt. 

Het gebouw is nog vrij nieuw van constructie en geeft een mooie en verzorgde 
indruk. 

In de verschillende ruimtes waren er in totaal een 50-tal patiënten verspreid 
over de verschillende activiteiten. De dagbestedingsruimte had het aspect van 
klaslokalen (doorzichtige glazen wanden), een gegeven wat de begeleiding 
een goed overzicht geeft maar wat enigszins ten koste gaat van de 
gezelligheid. Het industrieel werk wat verricht werd was van het eenvoudige 
type (inpakken), er zijn meerdere ateliers papieratelier (van papierscheppen tot 
afgewerkt product), houtbewerking. De gangen van het gebouw zijn versierd 
met schilderijen. 
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Er zijn een aantal lokalen voor de begeleiding, waarin onder meer de 
dagelijkse briefing van de wijkverpleging gebeurt, en waar eens per week de 
teamvergadering plaats vindt. In deze lokalen zijn enkele computers waar het 
elektronisch patiëntendossier kan geraadpleegd en ingevuld worden. In het 
behandelplan zijn doelstellingen opgenomen, met telkens ook aangegeven wie 
wat doet en wanneer. Er is voor de verpleging geen mogelijkheid om te zien 
wat de arts in het dossier geschreven heeft, behalve wanneer hij 
interdisciplinair rapporteert. De verbinding met de server is aan de trage kant. 
Er waren een aantal faciliteiten voor somatische zorg. 

 

In het AT-café, wat 6 op de 7 dagen open is, waren een tiental patiënten. Hier 
vinden ook gesprekken plaats met wijkverpleegkundigen, is er mogelijkheid om 
een niet-alcoholisch glaasje te drinken. Dit café staat open voor de 
gemeenschap en wordt al eens gebruikt om vergaderingen te houden. De facto 
wordt  het ook gebruikt als wachtplaats voor het badhuis. 

Aanpalend aan het badhuis was er een bemande verpleegpost. Hier worden 
somatische zorgen (spuiten, verzorging) toegediend door een verpleegkundige 
die ook het metabool syndroom opvolgt. Dit lokaal was eenvoudig uitgerust. Er 
was een koelkast waarin medicatie wordt bijgehouden. Temperatuur van de 
koelkast wordt gecontroleerd en bijgehouden. 

Rechtover het verpleeglokaal is er een lokaal voor een pedicure en voor een 
(zelfstandige) kapster. 

Het badhuis zelf bestaat uit gescheiden lokalen voor vrouwen en mannen. 
Meeste patiënten kiezen voor een douche. Er is mogelijkheid tot het nemen 
van een zitdouche en van een zitbad. Er wordt door een 80 patiënten per dag 
gebruik gemaakt van deze faciliteit. Er is een wellness-bad. 

Wat tandzorg betreft, zijn er afspraken met de tandartsen van Geel. 
Vaccinaties gebeuren groepsgewijs. De psychiater doet eens per week 
consultaties en ziet dan een viertal patiënten, hij komt ook eens per week naar 
de teamvergadering. Een aantal patiënten wordt erg weinig gezien. 

o De pleeggezinnen 

Algemene vaststellingen: gesprek met enkele pleeggezinnen 
 

Met het oog op het toetsen van de normen werd een gesprek gevoerd met 
enkele pleeggezinnen. Er werd geen bezoek gebracht aan de gezinnen zelf. 

Uit dit gesprek bleek dat de pleeggezinnen die bevraagd werden zich op 
excellente wijze kwijten van de taken die in het KB vermeld zijn. 

De zorg in de gezinnen is vaak een erg langdurige zorg. In wezen bestaat het 
evenwicht eruit dat de pleeggezinnen affectie en erkenning vragen in ruil voor 
integratie in hun leven. 

De pleeggezinnen worden ondersteund door de diensten van de 
gezinsverpleging (wijkcentra, intramurale zorg). 

Wat de medicatiedistributie betreft, overstijgen de pleeggezinnen wel enigszins 
hun bevoegdheid, in die zin dat zij de medicatie klaarzetten en er goed op 
toezien dat de patiënt zijn medicatie neemt. Hoewel het klaarzetten van 
medicatie een verpleegkundige handeling is die zij in principe niet mogen 
uitvoeren, signaleren zij dat zij hiermede wel bijzonder succesvol zijn: er is een 
hoge compliance. 

De pleeggezinnen stellen dat zij voor de zorg die zij verstrekken erg slecht 
vergoed worden. Deze vergoeding situeert zich rond 19 – 20,5 euro per dag. 
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Reden waarom zij dat toch volhouden, heeft te maken met traditie en gewoonte 
(waarbij de zorg voor patiënten vaak overgedragen wordt van ouders op 
kinderen wanneer de ouders overlijden), een hoge mate aan hechting en 
voldoening, en in beperkte mate toch ook het financiële (als men alleen komt te 
staan, of men kiest ervoor om thuis te blijven, wanneer de kinderen het huis uit 
zijn, is dit een valabele optie om een deel van de woning en van de tijd ter 
beschikking te stellen. 

Voor de patiënten in de gezinsverpleging is er enerzijds een zorgaanbod wat 
op een rehabilitatieleest geschoeid is, maar wat in de loop der jaren 
verschraald is samen met de mogelijkheden van de verouderde populatie: er 
wordt meer bezigheid dan therapie aangeboden (is een vaststelling die in het 
wijkcentrum gedaan werd), anderzijds is er de zorg in het gezin wat voor deze 
patiënten vaak een thuis is (zonder dat contacten met echte familie verbroken 
worden), waar een zeer sterke cultuur is van holding en handling (bleek uit het 
gesprek met de gezinnen). Verantwoordelijkheden op het vlak van ADL- 
activiteiten zijn wat gedeeld tussen het gezin en de diensten. Voor recreatieve 
activiteiten geldt hetzelfde: patiënten kunnen vaak meedoen aan de activiteiten 
die door een ander gezinslid uitgeoefend wordt (naar voetbal gaan kijken, gaan 
vissen), maar ook deze van het wijkcentrum (inclusief cafetaria ook in het 
weekend). Gezondheidsdoelen worden vooral vanuit de diensten opgevolgd. 

De pleeggezinnen stellen dat het voor nieuwe patiënten vaak moeilijk is om 
zich aan te passen aan hun nieuwe leefomgeving. Omgekeerd geldt eigenlijk 
ook hetzelfde: vooraleer er voldoende stabiliteit bereikt is moeten grenzen, 
structuren en huisregels soms bevochten worden. Eens dit stadium voorbij, 
krijgen de patiënten in de praktijk naast een plek om te wonen, een setting die 
hen toch heel wat vrijheden garandeert er in de praktijk ook een familie bij, die 
hen vaak niet meer in de steek zal laten, wat er ook moge gebeuren. 

Patiënten zijn er gemiddeld ook niet zo slecht af wat betreft ontspanning (OPZ 
organiseert ook buitenlandse reizen), maar vooral jongere patiënten hebben 
vaak toch niet de financiële mogelijkheden om hun eigen aandeel hierin te 
betalen. 

Ten aanzien van de ondersteuning, signaleren de pleeggezinnen dat er veel 
veranderd is: er is beduidend meer inspraak, zij beleven het beleid als veel 
opener, hoewel zij tegelijk signaleren dat de wijkverpleger van vroeger op zijn 
manier ook een sterke holding en handling toepaste (streng was). De inspraak 
vindt plaats via de pleeggezinsraad die eens in de twee maanden samenkomt. 
Er wordt een verslag gemaakt. Thema’s die behandeld worden, is alles wat 
met de gezinsverpleging te maken heeft. Verder is er ook een informatieblad 
wat om de drie maanden verschijnt (Onder de hoge bomen). 

 

Wat de toekomst betreft, zien de pleeggezinnen de slechte financiële 
vergoeding toch als een bedreiging. Positieve elementen die zij zien, is het 
potentieel aan nieuwe pleeggezinnen (voornamelijk bij kandidaat pleegouders 
die alleen gevallen zijn, moeilijker is het voor gezinnen waar beide partners uit 
werken gaan). Zij waarderen de mogelijkheid die er bestaat om de pleegzorg 
ook buiten de gemeente te laten plaatsvinden. In de praktijk lijkt het vooral te 
gaan om mensen die vanuit Geel verhuisd zijn en deze zorg toch willen verder 
zetten. Naar matching suggereren zij dat een optimale match ouder gezin – 
oudere patiënt en jonger gezin – jongere patiënt vermoedelijk de meest 
optimale is. 

Er is geen opleidingspakket voorzien voor nieuwe gezinnen. Patiënten van hun 
kant worden eerst opgevangen in een observatiehuis vooraleer zij 
doorgeplaatst worden. 
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 De zorg in de klinische gezinsverpleging: Tf-bedden

De Tf- bedden zijn verspreid over een aantal afdelingen: de leefeenheid intramurale 
zorg, de eenheid somatiek, verblijfseenheid, behandeling ouderenzorg en 
structurerende zorg. 

 

Er is 24/24 uur opname mogelijk. 

Het is de zorg die complementair is met de zorg in de pleeggezinnen en in de 
maatschappij (de wijkcentra). 

De facto is enkel de leefeenheid intramurale zorg rechtstreeks betrokken bij de 
gezinsverpleging in enge zin: zij vervult 3 functies: observatie (voorbereiding, 
overgang), psychopreventie (als te moeilijk wordt in gezin), pension (om families te 
ontlasten). 

Bij de audit werd de functie observatie verder toegelicht (voor nieuwe intakes/functie 
observatiehuis) 

Observatie: gebeurt in het observatiehuis (op de campus: “de witte villa”). Hier kijkt 
men naar ADL-activiteiten en – vaardigheden, en probeert men een inschatting te 
maken omtrent de mogelijkheden om in een gezin te wonen. In dit huis verblijven 5 tot 
6 patiënten (enkel overdag). Er wordt nagegaan of de psychiatrische problematiek 
voldoende gestabiliseerd is, er voldoende communicatie mogelijk is, het sociaal gedrag 
leven in een gezin mogelijk maakt en of het verblijf de integriteit van het gezin niet 
schaadt. 

Dit observatieproces gebeurt enkel in de woning ‘observatiehuis’. In het weekend en ’s 
avonds verblijven patiënten op hun respectievelijke afdeling. 

Het multidisciplinaire team vergadert wekelijks. Aan deze vergadering nemen deel: 
hoofdverpleegkundige van de wijk (zoekt naar pleeggezin dat matcht), de psychiater, 
de hoofdverpleegkundige van de leefeenheid ‘intramurale zorg’, maatschappelijk 
assistent, ergotherapeut, verpleegkundige, iemand van het observatiehuis. Alle cliënten 
worden besproken. 

 

Afdelingsbezoek 
 

Tijdens de audit werd de afdeling bezocht die het meest nauw met de gezinsverpleging 
zelf verbonden is: de afdeling intramurale zorg. 

Deze afdeling heeft 17 bedden. 

De afdeling intramurale zorg bevindt zich in een van de recent gerestaureerde 
gebouwen op de oude campus van het ziekenhuis (“De Pas”). Het gebouw is prachtig 
gerenoveerd en smaakvol ingericht. In de inkom is een vrij monumentale en toch mooie 
trap. Desalniettemin heeft de inkom een vrij koel en anoniem karakter. Er is 
camerabewaking van de toegang. 

Werking van de afdeling werd toegelicht: in essentie zijn er drie functies zoals reeds 
vermeld:  preventieve opname hetzij omwille van herval in pathologie, hetzij omwille 
van relatiestoornissen in het gezin, oriëntatie en observatie en de hotelfunctie bij ziekte 
of verlof van het pleeggezin. 

Wat betreft de criteria welke tijdens de observatieperiode opgevolgd worden: men kijkt 
naar de graad van mobiliteit, het gestabiliseerd zijn van de psychopathologie, het 
“sociabele” (kunnen integreren in een gezin). Contra-indicaties zijn: perversie, pedofilie, 
een juridisch verleden (wat niet als absolute contra-indicatie wordt gehanteerd). 

Op de benedenverdieping zijn enkele gemeenschappelijke ruimten. Er is ook een stille 
ruimte. Aanpalend aan de afdeling en er grenzeloos in overgaand, is er een PVT- 
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afdeling (Salto 2). De intramurale zorg en de PVT hebben een werking die te 
onderscheiden is van mekaar. Tussen de beide afdelingen is er een verpleegpost. Op 
de eerste verdieping zijn er  een aantal ondersteunende ruimtes (wassalon, strijk). 
Verder zijn er de patiëntenkamers: 5 tweepersoonskamers (waar de patiënten hun 
eigen lavabo hebben) en 7 eenpersoonskamers met eigen sanitaire cel. Ook hier is er 
een verpleegpost. In deze verpleegpost was een instructie te zien i.v.m. de 
behandeling met een recent depotneurolepticum. In deze instructie is voorzien dat een 
patiënt tot drie uur na injectie moet geobserveerd worden. In de praktijk gebeurt dit 
maar 30 minuten. Op de tweede verdieping was een vergaderzaal. 

 

De teamcoördinator is gegradueerd verpleegkundige van opleiding. Psychiater is 
aanwezig bij de teamvergaderingen, ziet  patiënten op indicatie tijdens zijn spreekuur. 
Hij heeft hiervoor geen bureel op de afdeling. Verpleegkundigen hebben geen toegang 
tot het medisch dossier. Zij hebben wel zicht op de DSM-IV diagnose. Er wordt gewerkt 
met aan agenda om te briefen. Hierin worden “kattebelletjes” opgeschreven (praktische 
zaken). Op de afdeling gebruiken patiënten aankoopbonnen om in de winkels van Geel 
aankopen te doen. Zij krijgen deze van hun bewindvoerder. Tijdens de audit werd een 
verslag bekeken van een observatie. Dit was redelijk volledig, Tevens werd het 
multidisciplinair dossier bekeken: hierbij kon vastgesteld worden in een willekeurige 
steekproef van 4 dossiers dat het psychiatrisch luik erg onvolledig ingevuld was (of 
niets ingevuld of erg gedateerd). Het somatische luik was wel in orde. Behandelplan is 
geconcipieerd op basis van rehabilitatieconcepten: zorggebieden, doelstellingen, 
interventies, evaluatie. 

 Proceselementen

 

o Opname van patiënten 

Opname wordt besproken in het multidisciplinaire opnameteam 
(plaatsingscomité), waaraan participeren een psychiater, maatschappelijk 
assistent, psycholoog, de verpleegkundig coördinator, medisch secretaresse 
en hoofdverpleegkundige. Dit team bespreekt ook reeds aanwezige patiënten 
(doet dispatching: monitoring en planning). 

Opnamecriteria laten patiënten toe met een mentale handicap (een historisch 
gegeven), patiënten met een (defect) schizofrene psychose, bipolaire stoornis, 
syndroom van Korsakoff, maar sluiten uit: drugsproblemen, patiënten met een 
persoonlijkheidsstoornis (is geen absoluut criterium), patiënten met een 
antisociale persoonlijkheidsstoornis. 

Er is de laatste jaren een evolutie vast te stellen in die zin dat er minder 
patiënten met een mentale handicap worden opgenomen en meer met een 
psychotische stoornis. 

In de toekomst denkt men meer patiënten op te zullen nemen met een 
hechtingsproblematiek, en ook voor een kortere opnameduur, meer patiënten 
met een therapeutische doelstelling, daar waar vroeger de belangrijkste 
doelgroep langdurig gestabiliseerde patiënten was. Tevens wenst men te 
integreren in een ruimer aanbod (ook BW en PVT). 

Een belangrijk accent wat men legt in de definitie van langdurige 
zorgafhankelijkheid is op het netwerk (wat zich in de gezinsverpleging situeert 
in de gemeente Geel) en op het element/aspect “hechting”. 

o Selectie van pleeggezinnen 

Het OPZ hanteert criteria voor kandidaat-pleeggezinnen: van materiële aard, 
fysieke en morele. De samenwerking wordt vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 
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De pleeggezinnen krijgen een financiële vergoeding die varieert tussen de 
16,64 en 21,11 euro per dag en die maandelijks uitbetaald wordt. 

Volgens de LUCAS-studie bedragen de kosten 23,34 euro per dag. In deze 
studie wordt gepleit voor een vergoeding van 25 euro per dag (dit gebaseerd 
op een studie van Larmuseau). 

 

o Pleeggezinnenraad 

Taak van de pleeggezinnenraad is om advies te geven, contacten tussen de 
pleeggezinnen te stimuleren, nieuwe pleeggezinnen te ondersteunen, 
knelpunten aan het OPZ. Deze raad komt minstens vier maal per jaar samen. 

 

 Pilootproject: gezinsverpleging voor jongeren

Deze zorgvorm is recent, deelt de infrastructuur noch de methodiek van de klassieke 
gezinsverpleging, is gegroeid vanuit het mobiele team en ressorteert onder de divisie 
jongeren. 

Door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap werd een 
projectfinanciering toegekend van 100.000 euro voor 2 jaar, waarbij er een vergoeding 
voor de gezinnen is van 25 euro. Tevens worden de kosten gedragen voor het 
schoolgaan. Doelgroep zijn psychiatrische stoornissen (ook ontwikkelingsstoornissen) 
met een mentale handicap. Een deel van de kosten valt ten laste van het Budget voor 
Financiële Middelen (BFM) (Tf-bedden). 

De indicatiestelling loopt niet via het observatiehuis. Er wordt bij indicatiestelling 
gekeken naar vaardigheden en beperkingen en men tracht een gezin te vinden dat 
matcht. 

Men denkt dat deze zorgvorm interessant kan zijn voor een aantal specifieke 
doelgroepen: bij hechtingsproblemen, autismespectrumstoornissen en multipele 
ontwikkelingsstoornissen, depressie, obsessief-compulsieve stoornissen, 
gedragsproblemen (in kader van ADHD, oppositionele stoornis). 

Wat zorgaanbod betreft, zijn er varianten voorzien op de klassieke zorg: niet-voltijdse 
plaatsen in het gezin, deels in MPI verblijvend, gedeelde zorg. 

Behandelaanpak is geschoeid op systeemtheoretische leest, onder meer 
oplossingsgericht werken. Een adaptatie is dat men omwille van de cognitieve 
beperkingen ateliers inzet, dit om de patiënten niet te overbevragen. Men is ook de 
mening toegedaan dat zelfs het bijzonder onderwijs voor een aantal patiënten te hoog 
gegrepen is en hierdoor over bevraagt (nadruk ligt op het pathologiserende gevolg). 

De pleeggezinnen die voor deze doelgroep geselecteerd werden, bevatten vaak zelf 
zorgverleners en worden beschouwd als sterkere gezinnen. Er wordt wel voor gezorgd 
om geen mix te maken van leeftijdsgenoten tussen de eigen kinderen in het gezin en 
de patiënten. 

Dit onderdeel van de gezinsverpleging beschikt over eigen faciliteiten: eigen huisarts, 
eigen vervoer. Wanneer opname nodig is, gebeurt dit op de K-dienst. Permanentie 
wordt wel waargenomen door de wijkverpleegkundige van de gewone 
gezinsverpleging. 

 

Het team bestaat naast kinderpsychiater ook uit orthopedagoog, psycholoog en 
maatschappelijk assistent. Caseload: 1/8 tot 1/10. Aantal patiënten: 6. 

 

In aanvang was het de bedoeling om 6 maand te beginnen, momenteel denkt men aan 
onbepaalde duur. Men wenst te gaan naar een aanbod voor 15 patiënten. 
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Resultaten 
 

 Naar aanleiding van de audit werd een gesprek gevoerd met enkele 
beleidsverantwoordelijken van de psychiatrische gezinsverpleging en werden 
specifieke data opgevraagd.

Het aantal pleegouders op datum 19.08.2010 is 426. De leeftijdsdistributie ervan is als 
bejaard tot hoogbejaard te omschrijven, met als piek 1 mannelijke en 4 vrouwelijke 
pleegouders tussen de 90 en 94 jaar. De mediaan van de mannelijke pleegouders 
bevindt zich in de leeftijdsgroep 70- 74 jaar en voor de vrouwelijke tussen 65 – 69 jaar. 
Er zijn 70 mannelijke en 84 vrouwelijke pleegouders jonger dan 65 jaar. De verdeling 
man/vrouw is 191/235. 

Het aantal pleeggezinnen is 254, waarvan 172 twee-pleegoudergezinnen, 19 één- 
pleegouder man en 63 één–pleegouder vrouw. 

Het aantal patiënten per pleeggezin is 1 patiënt 171 (67,3%) , 2 patiënten 72 (28,3 
%)en 3 patiënten 11 (4,3%). 

De leeftijd van de patiënten is, wat mannen betreft, als gemiddeld bejaard (piek tussen 
de 65 en 89 jaar) te beschouwen, wat de vrouwen betreft is deze populatie gemiddeld 
iets jonger (piek tussen 55 en 65 jaar). De meeste patiënten zijn ouder dan 50 jaar; 24 
mannelijke patiënten van de 216 zijn jonger dan 50 jaar en 16 van de 132 vrouwelijke. 
Er zijn bijna dubbel zoveel mannelijke patiënten dan vrouwelijke. 

 

Diagnosegroepen (instroom laatste 15 jaar, uit LUCAS-studie): 38% vooral 
gedragsstoornissen al of niet in combinatie met een mentale handicap, 33 % met een 
psychotische stoornis, 14 % persoonlijkheidsstoornis, 9 % stemmingsstoornis. 

Normaliter worden geen kinderen in pleeggezinnen opgenomen. Er liep wel een 
proefproject sedert 2009 waarbij een 6-tal kinderen en jongeren waren betrokken. 

Herkomst van de patiënten: 86% uit de provincie Antwerpen, 4,8 % uit Vlaams- 
Brabant, 3,2 % uit Oost-Vlaanderen, 2,2 % uit Henegouwen, 1,3 uit Brussel, 1,3 % uit 
Limburg, 0,8 % West-Vlaanderen en 0,3% uit Luik. 

Tijdens de audit werden volgende cijfers gepresenteerd: 

Op datum van audit: 304 patiënten in 270 pleeggezinnen (285 pleeggezinnen 
beschikbaar), dit bij een erkend aantal tf - plaatsen van 538  (divisie rehabilitatie). 

Wat de Tf-bedden betreft was de distributie op datum van audit: 16 patiënten op 
eenheid intramurale zorg die 17 bedden telt (divisie rehabilitatie), 30 bedden (29 bezet) 
op de eenheid somatische zorg, 30 bedden verblijfseenheid, 20 bedden op de 
behandeleenheid en enkele patiënten op de opnamedienst (divisie ouderen). Verder 
waren er nog een 20-tal patiënten op de divisie volwassenen (structurerende zorg, 
opnamedienst gesloten). 

 

Aantal aanmeldingen: ongeveer 40 per jaar (vorig jaar 37), waarvan een 8-tal 
opnames. 

 

Prognose naar de toekomst is dat er in 2014 nog 200 patiënten zullen zijn en in 2020 
nog 100, waarbij het meest opvallende kenmerk van de populatie hun 
bejaardheid/hoogbejaardheid zal zijn (in 2020 ongeveer 40% ouder dan 85 jaar). 



87 

Auditverslag OPZ - Geel (erkenningsnummer 939) 
 

Beleid en toekomst 

Studies 

 Studie Gheel research project e.a.

In de loop van de voorbije jaren werden er heel wat studies gedaan omtrent de 
gezinsverpleging. Belangrijke studies zijn deze van XXXX, het Gheel research project, 
eigen studies van het OPZ Geel. 

 

Ook het kenniscentrum WVG van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
publiceerde in 2009 een studie over Pleegzorg. Dit onderzoek situeerde zich in 
hoofdzaak in de welzijnssector, maar is misschien wel de moeite waard om te lezen 
vermits het OPZ hoopt dat de Vlaamse regelgever in het nieuwe pleegzorgdecreet wel 
ruimte zal creëren voor psychiatrische pleegzorg. 

 LUCASstudie 31 augustus 2010

Deze studie gebeurde in opdracht van de federale overheid en omvat meerdere 
interessante bevindingen. Een aantal van deze bevindingen van deze studie zijn 
meegenomen in het actuele beleid van het OPZ. 

Enkele elementen uit deze studie : 
 

o Sterkte/zwakte analyse 

Sterktes: zorg in de samenleving, sociale integratie, destigmatisatie. 

Zwaktes: dalend aantal patiënten, beperkte beschikbaarheid, verouderd 
systeem, weinig waardering. 

o Toekomstperspectieven: volgende topics worden uitgediept 
 

 Differentiatie: 

- opteren voor verschillende vormen van pleegzorg: 
perspectiefbiedende, behandelende, ondersteunende psychiatrische 
pleegzorg 

- differentiatie in de tijdsduur (niet alleen voltijds, ook deeltijds, 
overdag,…onbeperkt, beperkt in de tijd) 

- differentiatie in soort huisvesting: niet alleen in het huis maar ook in 
studio/annex, eigen appartement of appartement/studio met 
ondersteuning. 

 

 Maximale aansluiting bij eerstelijnsdiensten in de samenleving 
 

 Samenwerking met PVT en BW in de omgeving 
 

 Mogelijkheid om professionele pleeggezinnen in te schakelen 
 

 Advies om de wetgeving aan te passen. 
 

Beleidsplannen 

 

 De beleidsplannen van het OPZ Geel enten zich op het toekomstige GGZ- beleid zoals 
het door de Vlaamse en Federale overheid gezien wordt. Nadruk ligt op de 
psychosociale rehabilitatie: het burgerschap, gemeenschapsgerichte zorg, 
maatschappelijke steunsystemen, …
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Tevens houdt het beleid van het OPZ Geel rekening met een aantal aanbevelingen die 
geformuleerd werden in de LUCAS-studie. 

Beleid gezinsverpleging 
 

 Het concrete beleid werd toegelicht tijdens de audit. Er werden hierbij een aantal 
documenten getoond, die niet allemaal en helemaal met elkaar in overeenstemming 
zijn. Meer bepaald was niet duidelijk of het drieluik in de gezinsverpleging (huidige 
klinische bedverdeling uitgewaaierd over niet-gezinsverplegings-divisies – de echte 
gezinsverpleging – de gezinsverpleging als FACT-derivaat (Functie-Active-Community- 
Treatment) in een makelaarsmodel met een aantal andere functie op basis van 
toepassing van artikel 107) behouden zou blijven dan wel dat er resoluut gekozen 
wordt voor de vernieuwing.

In essentie komt het erop neer dat er een plan voorligt om de gezinsverpleging te 
hervormen en in een artikel 107-kleedje te gieten. 

Dit gebeurt in de combinatie van een project dat ingediend werd bij de bevoegde 
overheden en wat de naam “Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen” draagt. 

Partners hierbij zijn: OPZ Geel, PVT Salto Geel, CGG Kempen, Beschut Wonen 
Kempen, PAAZ Turnhout, met als secundaire partners: huisartsen, CAW, VormingPlus 
en VDAB. 

Dit plan is goedgekeurd en dit genereert een bijkomende financiering. 

OPZ Geel brengt hierbij zelf 100 tf-plaatsen en 15 Tf-bedden in (budget van 1,62 mio. 
euro en 0,73 mio. euro). 

In principe wordt hierbij de gezinsverpleging omgevormd naar een soort van ambulante 
FACT- zorg, waarbij er een samenwerking is met het pleeggezin, en waarbij elke 
zorgvorm die nodig is zal aangeboden worden (medicatie, somatische zorg, 
daginvulling, halen en brengen van patiënten,…). Men hoopt dat, om het luik pleegzorg 
te kunnen moderniseren, door de Vlaamse overheid een nieuw pleegzorgdecreet zal 
goedgekeurd worden waarin passende bepalingen opgenomen worden om ook dit 
onderdeel van de zorg te moderniseren. 

 

Inhoudelijk is er een opsplitsing voorzien in doelgroepen in plaats van in wijken. 
 

Doelgroepen zijn leeftijdsgebonden en ook een beetje volgens (somatische) 
zorgbehoefte : 

 

a) Jongeren 
b) Volwassenen 
c) Ouderen (65+) : + 65, hoogbejaarden, - 65 met hoge somatische zorg 

 

Er is een stappenplan om dit te realiseren. Dit stappenplan is een eerder praktische 
aangelegenheid, waarbij voorbij gegaan wordt aan de fundamentele vraag of het model 
voldoende de kernkwaliteiten van de gezinsverpleging omvat. De betrokkenheid van de 
psychiater(s)  is minimaal. 

Tijdens de audit werd een toelichting gegeven omtrent de toekomstige organisatie die 
niet helemaal in overeenstemming was met deze plannen. 

In essentie kwam het verschil erop neer dat er een accentverschil is tussen de plannen 
van het OPZ Geel en deze van “Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen”. 

De twee belangrijkste accentverschillen hebben enerzijds te maken met het feit dat het 
OPZ Geel een deel van zijn erkende gezinsverplegingsbedden en –plaatsen inbrengt, 
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wat impliceert dat er voor het resterend/behouden deel ook beleid moet gemaakt 
worden, anderzijds  met een beperking van de doelgroep: 

a) Volwassenen: project artikel 107 
b) Ouderen: behoud van de huidige werking 
c) Jongeren: pilootproject Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 

Volledigheidshalve is nog te vermelden dat de doelgroepen zullen georganiseerd 
worden rond een eigen opnameteam. 

 

Zorg zal in de toekomst aangeboden worden door een ambulant (fact) team wat mobiel 
is, pleegzorg door de pleeggezinnen. Het geheel wordt aangevuld door modules: 
dagactiviteiten, arbeidszorg, individueel begeleid werken, kunsthuis, dienst vrije tijd, 
buddy project, AT-café, badhuis… 

Een opvallende vaststelling omtrent het inhoudelijke van de lijnen van de vernieuwing 
die uitgezet worden in het document “Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen” 
is dat het bol staat van goede voornemens, zoals evidence based praktijken en best 
practices als inspiratiebron, maar waarbij in de uitvoering het accent van de 
gezinsverpleging gelegd wordt in handen van casemanagers. Dit lijkt toch een 
twijfelachtig model wanneer het niet in een echt FACT-model gegoten wordt: het 
twijfelachtige situeert zich in de precieze rol en in de wijze van ondersteuning door 
artsen en experten, waarbij men toch wat nauwer lijkt aan te sluiten bij het 
wetenschappelijk bewezen minder doeltreffende makelaarsmodel en waarbij er een 
grotere afstand lijkt te ontstaan met de gezinnen (het gezin als gezin komt niet uit de 
verf in het voorliggend model). Ook zal moeten blijken dat de kernkwaliteiten in de zorg 
door de pleeggezinnen gewaarborgd blijven. 

Wel lijkt het model wat oog te hebben voor een iets grotere professionalisering, o.m. 
aan de hand van psycho-educatie, wat in overeenstemming is met de elementen die in 
het gesprek met de pleegouders aan bod kwamen wanneer zij hun rol beschreven in 
de vroege detectie van herval, het behoud van compliance. 

Een aantal essentiële knelpunten zijn niet opgelost. Om. het statuut van de patiënt zelf: 
in het huidig concept is de patiënt opgenomen in een ziekenhuiscontext/omgeving en 
wordt de zorg vergoed en georganiseerd volgens deze logica. 

Verder is er een uitbreiding (artikel 107 ) voorzien tot het Arrondissement Turnhout 
(momenteel gemeente Geel). In de praktijk zijn er vandaag ook al enkele patiënten in 
aangrenzende of naburige gemeenten ondergebracht: Herentals, Tessenderlo, 
Meerhout, Laakdal. 

 

Doelgroep is ook enigszins anders (stabilisatie, socialisatie,…). 
 

Het geheel lijkt erg kwetsbaar te zijn: zo zijn er in de ambulante zorg in de Kempen erg 
weinig psychiaters actief (toegangspoort), is de psychiatrische crisisopvang in de 
algemene ziekenhuizen niet goed geregeld (crisiszorg), en zijn er niet de nodige 
backup voorzieningen in de verslavingszorg (geen dubbele diagnose, geen klinische 
detox, …). 

Voor de uitrol van het beleid intra muros (OPZ Geel) is er, zoals vermeld werd, een 
stappenplan. Ook heeft er een vormingstraject rehabilitatie gelopen, ook door Lucas 
verstrekt: 120 VTE medewerkers hebben dit programma gevolgd (niet alleen OPZ 
Geel, ook van BW en CGG). 

Specifiek omtrent de gezinsverpleging wordt de zorg van de gezinsverpleging vooral 
verkaveld over de functies 2, 3 en 5. De andere functies beschrijven het algemeen 
organisatorisch kader, waaronder ook de toeleiding en de klinische zorg. 
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a) Functie 2 

Wat deze functie betreft, is er sprake van twee LZA-teams (Langdurig 
zorgafhankelijken) die volgens de FACT-methodiek zullen werken: een voor de 
gezinsverpleging, en een ander voor meer reguliere zorg en als aansluiting op de 
psychiatrische thuiszorg (Psoikos) . 

 

Men stelt hierbij 10 VTE nodig te hebben voor 220 clienten: en dat er dus eigenlijk 
4 – 5 FACT-teams nodig zijn. Men zal evenwel starten met 1 team: een equipe 
voor psychiatrische pleegzorg, waarbij het team zorgt voorpsychiatrische 
begeleiding en algemene zorgcoördinatie, en het pleeggezin de begeleiding op 
vlak van wonen op zich neemt (met professionalisering). 

 

LZA-team biedt volgende vormen van zorg: 

o Opvolgen van dossiers van LZA-cliënten die in hun eigen woning verblijven 
o Opvolgen van dossiers (!) van LZA-clienten die in VAPH-residenties of 

beschermd wonen verblijven 

o Opvolgen van dossiers (!) van LZA-clienten die in een pleeggezin wonen 
o Perspectiefbiedende pleegzorg; cliënten zijn op zoek naar permanente woning: 

kunnen niet zelfstandig wonen en hebben continue ondersteuning nodig 
(pleeggezin, ambulant team, bed op recept, 24 uursondersteuning van team), 
zorgvragen op verschillende levensdomeinen (rehab).. mogelijk vervangende 
regie, 

o Ondersteunende pleegzorg: verregaande flexibilisering inzet pleeggezinnen: 
gaande van crisisopvang tot gedeelde zorg met een andere woonvorm zoals 
PVT (?), BW of mantelzorger: vb. weekendopvang, pleeggezin zorgt voor 
woning en begeleiding, mobiel team is zorgcoördinator en bewaakt het 
psychisch welzijn. 

 

Er worden geen gezondheidsdoelstellingen geformuleerd. 
 

b) Functie 3: categorale initiatieven omtrent: 

Arbeid en dagbesteding: arbeidszorg, dagactiviteitencentrum, dagcentrum, 
dagkliniek voor psychotici, activering binnen beschut wonen, activiteitencentrum 

Sport, vrije tijd, vorming en vrijwilligerswerking: dienst sport, vrije tijd, vorming en 
vrijwilligerswerking van OPZ, digidak, kunsthuis, AT-café, buddy-project “Op stap” 

Hierbij zullen ook andere partners een rol spelen: voor arbeid en dagbesteding 
VDAB (tendering), beschutte werkplaatsen, sociale werkplaats; voor 
woonondersteuning OCMW en huisvestingsmaatschappijen; voor vrije 
tijdsinvulling: toegankelijke cultuur, G-werking van sportclubs. 

c) Functie 5 
 

Het organiseren van een gemeenschappelijk aanmeldpunt voor 

o Beschut wonen Kempen 
o Psychiatrische pleegzorg in OPZ Geel : naast opname in pleeggezin, in 

toekomst ook annex zorg/studio (is geen gezinsverpleging meer dan) bij 
voldoende zelfstandigheid, wonen in gezin: deeltijds, voltijds, kort of lang 
(verdunning van gezinsverpleging), pleeggezinnen als zorgpartner (doen iets 
anders) 

o Pvt : prikkelarme groep, zelfstandige groep, perspectiefzoekende groep 
o Randvoorwaarden voor psychiatrische pleegzorg: LUCAS-studie: suggereert 

verruiming en flexibilisering : aanpassing KB op vlak van “wonen”, op vlak van 
hospitalisatie (met als motief de financiële kant, het betaald krijgen van 
somatische zorg, maar zonder dat er uitspraken zijn omtrent de financiële kant 
van het verhaal voor de patiënt: welke eigen bijdrage zal hij/zij betalen?), 
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aanpassing van bijdrage aan pleeggezin (minimum 25 euro) (noot: voor 
wonen, leven en zorg hoopt men ook op het pleegzorgdecreet) 

o Nieuwe rollen. 

 
Sterke punten 

 
 Deze nieuwe concepten maken FACT-zorg in de Kempen mogelijk, wat een positieve 

aangelegenheid is en, mits een aantal modificaties en expliciteringen, het experiment 
om de gezinsverpleging te moderniseren wel mogelijk maakt.

 
 Het werken met doelgroepen, flexibilisering, e.d. zijn interessante denkpistes.

 

Non-conformiteiten 

 

 Ten aanzien van Artikel 2 wat stelt “ ten einde de zorgverstrekking optimaal te 
verzekeren zal de psychiatrische ziekenhuisdienst één of meerdere verpleegeenheden 
omvatten, uitsluitend voorbehouden voor de functie van de psychiatrische 
gezinsverpleging” kan gesteld worden dat de constructie met klinische bedden in 
andere divisies dan de divisie rehabilitatie op dit vlak een risico vormt op de korte 
termijn en een non-conformiteit is op de langere termijn: na verloop van tijd zullen deze 
bedden niet meer voor gezinsverpleging gebruikt worden. Dit is vermoedelijk nu reeds 
het geval met de bedden die ondergebracht zijn in de divisie volwassenen (angst en 
depressie).
Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat de Tf-bedden die verspreid zijn over de 
verschillende leefeenheden van het ziekenhuis worden maximaal ingevuld door 
patiënten, terugkerende vanuit de gezinnen voor korte of lange termijn, en ook de 
eerstvolgende jaren zal de uitstroom vanuit de gezinnen, gezien de leeftijdspyramide 
van de patiënten verblijvende in de gezinnen ook eerder gaan toenemen dan afnemen. 
Kenletter Tf is immers geïntegreerd in de doelgroepgeoriënteerde zorg waardoor meer 
garantie dat de patiënt met de juiste deskundigheid is omringd. 

 
 De 15 % regel wordt niet gerespecteerd: op dit moment zijn er 17 bedden ter 

beschikking voor  300 patiënten in de gezinsverpleging.
 

 Ten aanzien van Artikel 8 kon vastgesteld worden dat er geen multidisciplinair dossier 
was: een dossier dat niet aangestuurd wordt door een beschrijving van de 
problematiek, de essentiële informatie aanlevert voor een behandelplan, niet sturend is 
voor de uitvoering van de behandeling door middel van het niet kunnen lezen van de 
nota’s van de psychiater kan bezwaarlijk een multidisciplinair dossier genoemd 
worden.

 

Tijdens de audit werden majeure tekortkomingen vastgesteld in de dossiervorming, 
meer bepaald in het psychiatrisch dossier in enge zin (het monodisciplinair luik). Deze 
tekortkoming werd bevestigd door een interne audit wat het ziekenhuis op vraag van 
het auditteam zelf uitvoerde en waarvan de resultaten op de terugkomdag besproken 
werden. Uit de interne audit bleek overigens dat een aantal andere elementen uit de 
multidisciplinaire werking, meer bepaald de hierbij horende multidisciplinaire 
dossiervorming (inclusief behandelplanning en –evaluatie) wel voldoende in orde was. 

 
 De medicatieverstrekking door de pleeggezinnen is eigenlijk een verpleegkundige 

handeling, die niet wettig is, maar dit euvel kan ondervangen worden door het 
gebruiken van een baxtersysteem.

 
 Er is onvoldoende scheiding tussen de Tf- afdeling intramurale zorg en het PVT.
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Tekortkomingen 
 

 Aan het concept van de nieuwe psychiatrische gezinsverpleging ontbreken een aantal 
fundamenten:

 
o In het nieuwe model psychiatrische gezinsverpleging ligt de klemtoon erg op 

de rehabilitatie (herstelgerichte zorg). Het ontbreekt evenwel aan een 
onderliggend fundamenteel therapeutisch concept. Ook het aspect 
psychiatrische behandeling in enge zin is niet aan bod gekomen. 

o De nieuwe dynamiek die gecreëerd wordt door een anders omgaan met de tijd 
(wat zich uit in het aanbieden van zowel de formules langdurige als 
kortdurende zorg) heeft geen band met of doorvertaling vanuit kernwaarden 
zoals hechting, relatie- en gezinsvorming dit in tegenstelling tot het huidig 
model waar dit vorm gekregen heeft onder de toegepaste holding, handling, 
containment, … waarbij het evenwicht zich situeert in het samenspel tussen 
pleeggezin, wijkverpleger en klinische gezinsverpleging; 

o Het nieuwe model geeft aan de bedden gezinsverpleging geen betekenis. 

 Het statuut van pleeggezinnen; men pleit voor een statuut dat het belang van 
vrijwilligers en hun inzet als semiprofessionele dienstverleners erkent, moet nog 
afgestemd worden met de verwachtingen van de pleeggezinnen; tijdens de audit 
zagen de pleeggezinnen hun rol niet zozeer als semiprofessionele dienstverlener, dan 
wel als semi-familie, wat een heel andere dimensie is.

 
Anderzijds kon wel vastgesteld worden dat deze pleeggezinnen inderdaad een rol op 
zich nemen die een fundamenteel therapeutisch karakter heeft en die veel verder gaat 
dan wat benoemd of gevat wordt met de rol die men hen impliciet toedicht door het 
aanbieden bij het aanbieden van cursussen als “psycho-educatie”. 

 
Ten gronde gaat hun rol op dit moment zelfs verder dan deze van semiprofessionele 
dienstverlener: zij zijn ook semiprofessionele zorgverstrekker: niet alleen door wat zij 
doen op het vlak van hechting, handling, holding, containment, maar ook rechtstreeks 
in de zorg bijvoorbeeld op het vlak van hervalpreventie (ze zorgen voor compliance, 
vroegdetectie van herval, …). 

 

 Er is een pleidooi voor differentiatie in de zorg (zorg op maat) en flexibele regelgeving. 
De vraag stelt zich hoe deze concepten moeten vertaald worden, want dat impliceert 
dat men meerdere modellen zal moeten concipiëren. Integendeel lijkt het absoluut 
noodzakelijk te zijn dat zeer helder is wanneer verschillende overheden met 
regelgeving en financiering aan de slag gaan, wie wat regelt en wie wat betaalt en dat 
het geheel liefst voldoende is (een voldoende financiering is een must) en meer dan de 
som van de delen.

 
 Wat de operationalisering van het nieuwe model gezinsverpleging betreft zijn er een 

aantal zaken die verder moeten onderzocht worden vooraleer ze te implementeren.

 
o De vraag stelt zich of het nieuwe model voldoende robuust is: er is mogelijk te 

weinig integratievermogen (biedt geen integrale zorg) wat als gevolg zou 
kunnen hebben dat er een groter risico is op discontinuïteit. 

o In het nieuwe model is nog niet voldoende aandacht uitgegaan naar een aantal 
functies die vandaag wel bestaan: indicatiestelling, het observatiegebeuren en 
de matching, de backup door de klinische bedden (de kliniek is te veraf). 

o Concreet stelt zich ook de vraag of het gemeenschappelijk meldpunt wat 
voorzien is voor IBW; PVT en PZT … en gezinsverpleging (?) de gezinnen niet 
tekort doet: de afstand wordt te groot om de noodzakelijke goede matching 
tussen patiënt en gezin te doen en te blijven doen. Er is immers meer nodig 
dan een indicatiestelling. 

o Zorgcoördinatie is mogelijk een te zwak alternatief voor de organisatie van de 
behandeling (die nu van één hand is, namelijk het OPZ) en mogelijk niet 
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voldoende effectief en efficiënt (cfr. wat er in de wetenschappelijke literatuur 
beschreven is rond het makelaarsmodel). 

o Een zorgcoördinator als behandelverantwoordelijke is een bijzonder hoog 
risico wat de kwaliteit van zorg betreft zeker bij uitbreiding van doelgroepen en 
functies. 

 

 Er is een zwaar tekort in psychiatertijd en dit bestaat al vele jaren lang.
 

Aanbevelingen 

 
 

 Het verdient aanbeveling om de verschillende concepten rond de psychiatrische 
gezinsverpleging te ontwikkelen: dit betekent dat zowel de bestaande psychiatrische 
gezinsverpleging moet gemoderniseerd worden (met invoeren van het 
patiëntenperspectief: de huidige zorg heeft een toch wat infantiliserend/stigmatiserend 
karakter cfr. het bonnensysteem om in een winkel aankopen te doen en verdraagt ook 
een vernieuwing in het rehabilitatieaanbod en –denken) als dat de nieuwe ideeën 
verder moeten aangepast worden rekening houdend met de geformuleerde 
bedenkingen (van therapeutische aard).

 

 Een grotere duidelijkheid omtrent de plannen m.b.t. de organisatie van de 
gezinsverpleging is aangewezen.

 
 De financiering voor de pleeggezinnen zou moeten opgetrokken worden tot een 

acceptabel niveau.
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9 Module Resultaten 

9.1 Resultaten bij klanten 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het OPZ beschouwt de 4 onderscheiden divisies, de pleeggezinnen, verwijzers en 
professionele partners, de Geelse samenleving/maatschappij als hun gebruikers. 

 

 Ziekenhuisbreed loopt er een project patiëntenparticipatie (gericht op informeren en 
betrekken van de patiënt in zijn zorgproces) om zo goed mogelijk kennis te hebben en 
tegemoet te komen aan de noden, behoeften, waarden, … van patiënten, cliënten, 
bewoners en hun systeem. 

 

 Op regelmatige basis gebeurt een toetsing over de tevredenheid bij partners. 
 

o De patiëntendoelgroepen Volwassen en Jongeren worden jaarlijks getoetst 
naar hun tevredenheid (a.d.h.v. Delta-instrument CVZ-Leuven) en naar de 
belangrijkheid van elk item. Het behandelteam houdt hiermee rekening bij het 
opmaken van hun verbeterplan. Daarnaast wordt ook gewerkt met individueel 
mentorschap en behandelplan. 
Op basis van de resultaten worden kwaliteitsdoelstellingen en een 
verbetercyclus vastgelegd op het niveau van de leefeenheden, die jaarlijks 
opnieuw start. 

 

o Vanaf 2011 is een nieuw bevragingsinstrument van toepassing voor de divisie 
Jongeren. Bij het einde van de behandeling of begeleiding op de reguliere K- 
dienst wordt deze aan de ouders aangeboden. Resultaten van deze continue 
meting worden per semester verwerkt. 

 

o De populatie van de divisie ouderen laat minder/niet toe om bovenvermeld 
instrument te gebruiken om te toetsen naar de tevredenheid. Noden, behoeften 
en verwachtingen van de patiënt komen aan bod tijdens het patiëntenoverleg 
op de leefeenheden, tijdens gesprekken met mentoren en artsen, en de 
systeemtherapeutische aanpak. 

 

o Voor de patiënten van de divisie Rehabilitatie is er systematisch overleg tussen 
de Patiëntenraad en de dienst Vrije Tijd, in de wijkcentra Gezinsverpleging is er 
het wekelijks cliëntenoverleg en is er het individuele mentorship met 
systematiek van begeleidingsplan. 

 
o Voor de Pleeggezinnen is er 5 maal/jaar een PleeggezinnenRaad, ad hoc 

worden pleeggezinnen uitgenodigd om bepaalde thema’s/vergaderingen te 
bespreken en is er vertegenwoordiging in werkgroepen. Op regelmatige basis 
worden ook bevragingen georganiseerd op o.a. behoeften, noden. 

 

 Voor de andere partners wordt getoetst naar hun behoeften, noden, … via overleg. 
 

o OPZ Geel is lid van de Raad van Bestuur van SEL (Samenwerking Eerste Lijn) 
o 2 maal /jaar is er overleg met de 1ste lijn-zorgpartners in functie van 

optimaliseren van de samenwerking en onderlinge afstemming 
o De hoofdgeneesheer is lid van meerdere fora met zorgpartners 
o In 2010 was er de bevraging door LUCAS van experten en de algemene 

bevolking m.b.t. de plaats van de psychiatrische pleegzorg binnen het 
toekomstig GGZ-beleid. 
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 In de 5-jaarlijkse zelfevaluatie door de Stuurgroep Kwaliteit wordt het resultaatsgebied 
“Waardering door klanten” geëvalueerd. 
In de tevredenheidsmeting Delta wordt de patiënt getoetst op zijn algemene 
ervaringen, zijn ervaringen m.b.t. informatieverstrekking, infrastructuur, voeding, 
veiligheid. Verder komen in aanmerking het % patiënten met geëist ontslag of niet 
meer teruggekeerd en het aantal klachten ingediend bij de ombudsdienst per 10.000 
verpleegdagen. 

 

 Elke afdeling beschikt over een onthaalbrochure en op de website van het OPZ is heel 
wat informatie terug te vinden. Er is de nieuwsbrief aan huisartsen, verwijzers en 
professionele partners m.b.t. zorgverniewing. Deze is ook terug te vinden op de 
website http://www.opzgeel.be/nl/nieuws/htm/passona.asp 

 

 Het ziekenhuis opteerde voor een interne ombudspersoon. De coördinaten van de 
ombudspersoon worden vermeld in alle infobrochures. Klachten worden sinds een 10- 
tal jaren systematische geregistreerd. Het jaarverslag wordt besproken op het 
directieoverleg. Uit dit verslag kunnen verbeteracties weerhouden worden. 

 

 Het OPZ heeft regelmatig contacten met cliënten- en familieorganisaties. 

Similes maakt deel uit van het arrondissementenoverleg GGZ waar het OPZ voorzitter 
van is en heeft zitting in het ziekenhuis. 

Vanuit de leefeenheid psychosezorg worden familie-avonden georganiseerd i.k.v. 
psycho-educatie. 

In nauwe samenwerking met Uilenspiegel is het project Familieparticipatie opgestart en 
werd in januari 2010 gestart met het driejarig project van de Koning Boudewijnstichting 
“Cliënteninspraak en Participatie” 

 Alle samenwerkingsafspraken met partners zijn geïnventariseerd en gedocumenteerd. 
Er zijn samenwerkingsafspraken met PAAZ Turnhout, vertegenwoordiging in de Raad 
van Bestuur van Beschut Wonen Kempen en samenwerking met het Woon- 
Zorgcentrum Ter Kempen, er is liaisonpsychiatrie met het AZ St.-Dimpna te Geel en 
het H.Hart ziekenhuis te Mol, artsen zijn verbonden aan de regionale CGG. 
Er zijn samenwerkingsafspraken met het OverlegPlatform (OP) OGGPA m.b.t. het 
opzetten van een zorgcircuit voor personen met een middelengerelateerde stoornis en 
een intersectorale samenwerkingsovereenkomst tussen de GGZ en de zorg voor 
personen met een handicap in de provincie Antwerpen. 

 

 
9.2 Resultaten bij medewerkers 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het OPZ organiseert om de 3 jaar een tevredenheidsmeting bij het personeel. Hiervoor 
maakt zij gebruik van het meetinstrument Delta ( een gestandaardiseerd meetsysteem 
van het CZV-Leuven). Er werd een meting georganiseerd in 2008, de volgende meting 
gebeurt in 2011. De verwerking van de gegevens gebeurde door het CZV. Enkel de 
resultaten op groepsniveau worden bezorgd aan het OPZ. 
In vergelijking met 2005 was er een respons van + 40%. 

Inhoudelijk kwamen volgende items aan bod: 

o Ervaring medewerkers, algemeen 
o Ervaring medewerkers over leiderschap 
o Ervaring medewerkers over waardering 
o Ervaring medewerkers over werkafspraken 

o Ervaring medewerkers over betrokkenheid/sfeer 

http://www.opzgeel.be/nl/nieuws/htm/passona.asp
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o Ervaring medewerkers over samenwerking 
o Ervaring medewerkers over omgeving 
o Ervaring medewerkers over informatie 

o Ervaring medewerkers over persoonlijke ontwikkeling 

 
 De resultaten van die meting werden bekendgemaakt in september 2008. Uit deze 

resultaten bleek dat voor een aantal uitspraken verbeteracties nodig waren. Deze 
werden in november 2008 in kaart gebracht. 

 
2 verbeteracties werden weerhouden die rechtstreeks betrekking hadden op de 
werking/zorgverlening: 

 

o Samenwerking met de artsen: 5 actiepunten hadden betrekking op een grotere 
betrokkenheid van het artsenkorps zowel op managementniveau als op divisie- 
en afdelingsniveau. 
Naast het participeren van 2 artsen aan een 2-daagse opleiding strategische 
denkoefening, het toewijzen van een adjunct-hoofdgeneesheer aan de divisies 
en het verschuiven/aanwerven van artsen was er vooral aandacht voor de 
communicatie: 

 

 Er werd gestart met overlegmomenten op divisie- en 
clusterniveau en adjunct-hoofdgeneesheren participeren aan 
de directieraad 

 Op de leefeenheden zijn er regelmatig briefings tussen de 
artsen en de medewerkers. 

 

o Samenwerking tussen de afdelingen: 
 Er wordt vorming voorzien rond conflicthantering, reeds een kleine 

workshop medio 2010 

 Een opleidingstraject voor de leidinggevenden wordt uitgewerkt en het 
ziekenhuis investeert verder in het CLP (Clinical Leadership Program) 
voor alle leidinggevenden binnen het ziekenhuis (ook ondersteunende 
diensten) 

 Samenwerking tussen de afdelingen en leefeenheden wordt 
opgenomen binnen de context van patiëntveiligheid (correct EPD- 
gebruik) 

 Hernieuwing van het mandaat van het kwaliteitsforum (info uitwisseling 
tussen medewerkers en beleidsverantwoordelijken). 

 

De resultaten worden gebenchmarkt met andere deelnemende ziekenhuizen. Ook 
binnen het ziekenhuis worden de verschillende leefeenheden gebenchmarkt. 

 

 Er is een beleid rond loopbaanontwikkeling en functiedifferentiatie, rekrutering en 
selectie, een welzijnsbeleid (zie voorbeelden hieronder), de interne communicatie 
gebeurt via infonet en er is het personeelsblad ‘de Pas’. 

 

 Het vormingsbeleid wordt op systematische wijze (jaarlijks) geëvalueerd. Zowel wat het 
aantal uren vorming betreft, als de inhoud van het vormingsprogramma (inbreng op 
afdelingsniveau) als het vormingsbudget. 

 

 In het personeelsbeleid wordt sinds 2007 meer aandacht besteed aan de instroom, de 
uitstroom en het retentiebeleid. Vanaf dat moment werden exitinterviews 
georganiseerd (op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst) met als opzet te 
weten te komen wie en waarom iemand het ziekenhuis verlaat. Een eerste evaluatie 
werd in mei 2010 aan de directie bekend gemaakt. Remediëring en aanbevelingen 
werden hieromtrent geformuleerd en goedgekeurd. 
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 In de “ zorg voor de medewerkers” zijn er ondermeer volgende initiatieven: 
 

o Er werd een beleid opgezet om het ziekteverzuim te doen afnemen. 
o Een ziekteverzuimprotocol werd geïmplementeerd en opgenomen in 

het arbeidsreglement. 
o Het OPZ investeert in “sfeer” op het werk (cfr. personeelsfeest, 

nieuwjaarsreceptie, teamevenementen, waarderingsmomenten bv. geboorte, 
huwelijk,…), Er zijn gezinsontlastende initiatieven (bv. het organiseren van 
kinderopvang tijdens de vakanties, in samenwerking met de OCMW’s en de 
PWA-diensten wordt een strijkdienst aangeboden,…), 

o Gezondheidsbevorderende maatregelen (bv. hef- en tilbeleid, gezond 
“roosteren”, agressietraining, …) 

o Optreden bij pestgedrag (het personeel kan terecht bij 2 interne 
vertrouwenspersonen), 

o Een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
o In 2009 werd een werkgroep diversiteit opgericht (reikt input aan voor 

mogelijke verbeteracties m.b.t. gelijke kansenbeleid en diversiteit) 
o 4x per jaar zijn HR-namiddagen waar leidinggevenden hun vragen en 

behoeften kunnen aangeven 
o Jaarlijks zijn er functioneringsgesprekken ( waarbij waarderingsuitspraken) 

tussen leidinggevenden en medewerkers 

 
 

 
9.3 Resultaten in de samenleving 

 
Algemene vaststellingen 

 

In een hierna volgende bondige samenvatting toont het ziekenhuis aan dat er heel wat 
inspanningen worden geleverd ten aanzien van de samenleving, zorgpartners, kennis 
verhoging, samenwerking, ... . 

 Taken ten aanzien van de samenleving: 
 

o Op vlak van preventie en gezondheidspromotie worden op het niveau van de 
eenheden psycho-educatiemomenten voorzien voor familieleden en patiënten 

o Belangstellenden kunnen via de website, in de rubriek “nieuws en agenda” 
selecteren op lunchcauserieën (die 4 x per jaar worden aangeboden aan het 
brede publiek), seminaries, avondsessies (4x/jaar voor artsen, psychologen en 
therapeuten van 1ste en 2de lijn), studiedagen, persartikels/berichten, 
nieuwsbrief Passano voor professionele partners) , projecten en publicaties 
(boek over de geschiedenis van de gezinsverpleging, boek over “Ethiek in de 
psychiatrische kliniek”. 

o Therapeutische projecten bieden een ondersteuning thuis en residentieel aan 
familie en mantelzorgers. Voorbeeld hiervan is het project KOPP, een voltijds 
medewerker geeft ondersteuning in residentiële settings waar psychiatrische 
patiënten zijn opgenomen 

o Drie psychiaters doen consultaties in het AZ St-Dimpha i.k.v. 
liaisonpsychiatrie. Twee psychiaters nemen ook consultaties waar in het 
Heilig Hart Ziekenhuis te Mol. Er is mogelijkheid voor een spoedconsult in het 
OPZ na doorverwijzing van huisartsen 

o Met de politie werd een samenwerkingsprotocol afgesloten, er is 2x per jaar 
structureel overleg met politie en magistraten, het OPZ voorziet in vorming 
aan de politie 

o OPZ is partner bij het ontwikkelen van zorgtrajecten bv. project VAPH en de 
samenwerking m.b.t. deze doelgroep 
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o Het heeft een project For-K, participeert aan het overleg dubbeldiagnose en 
psychiatrie - middelenmisbruik 

o Het biedt de mogelijkheid tot poliklinische consultaties, geeft ondersteuning 
aan de CGG door het detacheren van artsen. 

 

 Bijdragen in functie van kennisverhoging 
 

o Intern is er per divisie een vormingsplan voor de medewerkers, de beheersing 
van agressietechnieken is een hot item, Clinical Leadership werd 
geïntroduceerd in het OPZ met vormingsaanbod 

o Medewerkers zijn gastdocent aan de UA, publiceren artikels in tijdschriften 
o Jaarlijks is er de studiedag klinische psychotherapie die opengesteld is voor 

een ruim publiek 
o De verpleegkundig directeur is lid van de beroepsorganisatie NVKVV en 

participeert aan de werkgroep psychiatrie, is lid van VOV, lid van de 
begeleidingscommissie FOD project geweld, lid van de federale raad voor de 
toetsing van de verpleegkundige kwaliteit. 

 

 Door contacten met scholen, journalisten en opinion leaders, politie en gerecht, eerste 
lijnszorg, … tracht zij een bijdrage te leveren tot een positiever imago van de 
psychiatrie 

 
o Voorbeelden hiervan zijn o.a. de samenwerking met hogescholen ter 

ontwikkeling van gezondheidzorg (bv. wetenschapspark), kijkstages voor 
middelbare scholieren, er is de werkgroep “ promotie in de verpleegkunde”, er 
is stagemogelijkheid van collega’s uit andere instellingen 

o Er is de samenwerking met de kunstacademie, medewerking aan 
“spraakmakende” documentaires, het publiceert op haar website o.a. 
promotiefilmpjes, het participeert aan jobbeurzen 

o In de wijkcentra worden opendeurdagen georganiseerd voor pleegouders en 
de directe omgeving, er zijn afspraken met sportclubs (gratis gebruik van de 
sportaccommodatie tegenover gratis deelname door patiënten) 

o Bij een gewijzigd beleid worden infosessies georganiseerd voor de 
pleeggezinnen, er is de pleeggezinnenraad m.b.t. het beleid 
gezinsverpleging, 

o 2 x per jaar is er structureel overleg met de 1ste lijn 
o Met de directe omgeving zijn er contacten tijdens de opendeurdagen van de 

therapiecentra, de kerstmarkt, huldiging van pleeggezinnen 
o Het ziekenhuis werkt met vrijwilligers, waaronder ook personeelsleden, om een 

aantal activiteiten mogelijk te maken 
o Het ziekenhuis beschikt over een milieubeleidsplan, er is het afvalbeleidsplan 

en afvalstroom die op infonet beschikbaar is. 
 

 Het OPZ Geel kreeg i.k.v. haar werking rond gezinsverpleging wereldwijde 
bezoekaanvragen van zorgpartners. Het kreeg ook ruime media aandacht op 
(inter)nationaal niveau. Er werden artikels gepubliceerd in magazines, er verschenen 
boeken over de Geelse gezinsverpleging en er kwamen TV-reportages (recent nog in 
december 2010). 

 

 N.a.v. het 700-jarig bestaan van de gezinsverpleging organiseerden het OPZ, 
Janssens Pharmaceutica en het Cultureel Centrum De Werf een tentoonstelling over 
hedendaagse kunst. 
De samenwerking van OPZ Geel, de kunstcel voor de Vlaamse bouwmeester en het 
VIPA resulteerden in verschillende kunstprojecten waarbij workshops met patiënten 
werden opgezet (cfr project Citenzen). Er was het project Az-art (project met 
fruitbomen) in de weide achter de divisies Jongeren en Volwassenen, … . 

 Er is het Kunsthuis Yellow Art die zich richt tot mensen met psychische problemen die 
artistiek begaafd zijn en die deze kwaliteiten verder willen ontwikkelen. Het project 
faciliteert de re-integratie en acceptatie in de maatschappij op meerdere manieren o.a. 
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door met artistiek werk naar buiten te komen, door de cliënten samen te brengen in 
een groep gelijkgestemden, enz. 

 

9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 

 
Algemene vaststellingen 

 

Karakteristieken 
 

 Het ziekenhuis houdt aan de hand van partiële MPG-overzichten en het werken met 
een aantal gebenchmarkte indicatoren (waarbij het de bedoeling is om deze uit te 
breiden) de karakteristieken van het ziekenhuis in het oog. . 

 

 Het aantal gedwongen opnames blijft in stijgende lijn: op dit moment 15 % van het 
totaal aantal opnames (relatief dus iets meer dan de andere ziekenhuizen). Aantal 
gedwongen opnames per jaar: 150 in 2010. 

 
 Het ziekenhuis werkt als regionaal ziekenhuis, maar vervult ook een aantal 

supraregionale opdrachten (forensische K, gezinsverpleging). 

 

 Er is wat speciale doelgroepen betreft een oude traditie om ook personen met een 
mentale handicap op te nemen (zoals vroeger in de gezinsverpleging), maar daarnaast 
is ook het initiatief genomen om in de divisie jongeren iets te doen voor jongeren met 
een mentale handicap en psychiatrische problemen. Ook in PVT zal er een 
gelijkaardige doelgroep opgevangen worden. 

 

Verantwoording 
 

 Het ziekenhuis wordt extensief extern doorgelicht: IAWA, Rekenhof, bedrijfsrevisor. 
 

 Het ziekenhuis doet aan benchmarking (MAHA, financiële analyse door Dexia waaraan 
43 ziekenhuizen deelnemen) 

 

 Wat risico’s betreft is het ziekenhuis gestart met risico-analyse op strategisch niveau. 
 

 Er is een geïntegreerd jaarverslag, waaraan ook een medisch luik toegevoegd is 
(hoofdgeneesheer, divisie). Men is hierbij wat afgestapt van het rondsturen van 
papieren versies: wordt nu op vraag verzonden en is online op de website te 
raadplegen. 

 

 Ook de apotheek maakt jaaroverzichten. 
 

 Er is een jaarverslag van de ombudspersoon. 

 

Registratie 
 

 Er gebeuren de nodige registraties. 

 
 Artsen bespreken ligduren per hoofddiagnose, de ligduur vertoont een dalende 

tendens, wat omgekeerd ook betekent dat de zorg intensiever wordt. 

 
 Het aantal poliklinische prestaties stijgt gestaag en bereikt een niveau wat mag gezien 

worden. 
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 Het aantal specifiek gerontopsychiatrische diagnoses is aan de lage kant. Het 
ziekenhuis voert aan dat dit mogelijk te maken heeft met een opnamebeleid dat gericht 
is op het vermijden van opnames van demente patiënten (via de liaison: verstrekken 
van advies). 

 

 Een aantal parameters worden gebenchmarkt met andere ziekenhuizen: financieel, 
verblijfsduren, afzonderingen,… 

 
 Er is een FONA-registratie (registratie van agressie, valincidenten, ongeval, 

prikaccidenten. Deze registratie dient wel nog geoptimaliseerd te worden. . 

 

 Wel zijn er initiatieven rond het registreren van valpreventie, ondervoeding. 

 

Veilige zorg 
 

 Het aantal suïcides lag de laatste jaren iets hoger dan wat verwacht kan worden, maar 
is het laatste jaar terug gedaald (2010: 2 suïcides). 

 
 Het aantal afzonderingen is hoog. Men heeft het voorbije jaren een aantal initiatieven 

genomen om het cijfer te doen dalen, en dat lijkt te lukken. 

 

Gebruikersgerichtheid 
 

 Er kan snel over gegaan worden tot opname, 
 

 Men heeft een crisisconsultatie voorzien om in te kunnen spelen op acute hulpvragen. 

 
 Familie wordt altijd betrokken bij de behandeling, en zij wordt mee geïnformeerd. Er is 

een koppeling naar de missie van het ziekenhuis. 

 
 Wat comfort betreft is te vermelden dat er in de nieuwbouw uitsluitend 

eenpersoonskamers zijn. 

 
 Wat afzonderingsprocedure betreft (bejegening) is te vermelden dat er toch 

overgegaan wordt tot het omkleden van patiënten. 

 

Toegankelijke zorg 
 

 Het ziekenhuis is goed toegankelijk 

 

Continuïteit 
 

 De hoofdgeneesheer ziet toe op de ontslagbrieven (of deadlines opgevolgd worden). 
 

 Het ziekenhuis is wat zijn medische elektronische communicatie betreft nog niet 
aangesloten op de elektronische snelweg (geen medibridge of analoog systeem). Men 
overweegt om dit zoals sommige andere psychiatrische ziekenhuizen samen te doen 
met een algemeen ziekenhuis. 

 

 Men stelt samen te werken met CGG, AZ. Voor de gedwongen nazorg zijn er 
geëigende afspraken (overeenkomst met de patiënt wordt op papier gezet, wordt 
getekend, huisarts krijgt hiervan een copij). 
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Doelmatige zorg 
 

 Opname duur per leefeenheid en per geclusterde diagnosegroep wordt bijgehouden. 
 

 Er is een overbezetting in A en een onderbezetting in T. 
 

 Hoewel de cijfers van de gezinsverpleging zeker van voldoende nabij opgevolgd 
worden, worden ze niet altijd in de presentatie van het cijfermateriaal even duidelijk in 
beeld gebracht. Hetzelfde geldt voor de gerontopsychiatrie: de cijfers worden in 
sommige statistieken on der rubriek van de T-bezetting megenomen. 

 

 Er zijn geen zwarte bedden, er is wel buffercapaciteit. 
 

 Het ziekenhuis heeft een mooie productie aan ambulante zorg (in 2010 6065 
raadplegingen voor 1643 patiënten, waarvan 650 nieuwe patiënten). 

 

Doeltreffende zorg 
 

 60 % van de opnames is een eerste opname. 
 

 Ontslag tegen advies: wordt gemeten. 
 

 Het aantal ECT is erg laag. 

 

Deskundige zorg 
 

 Er zijn initiatieven om de deskundigheid te verhogen: supervisie, intervisie. 
 

 Rehabilitatie: kent een aantal specifieke modules: atelier, dagactiviteiten, arbeidszorg, 
kunsthuis. Er wordt hierbij getracht aansluiting te zoeken bij de maatschappij: 
samenwerking met sportclubs, samenwerking tussen Kunsthuis en lokale Akademie 

 

Sterk punt 
 

 Het ziekenhuis heeft een indicatorenset waarbij een aantal relevante parameters zullen 
opgevolgd worden. 

 

Aanbevelingen 

 

 Aangezien uit de resultaten (MPG) blijkt dat er toch een belangrijke groep patiënten ( 
%, hoogste frequentie) een verslavingsprobleem heeft, stelt zich de vraag of het huidig 
aanbod van zorg volstaat: er zijn wel modules, maar deze patiëntenpopulatie is niet als 
doelgroep weerhouden 

 
 Het actief bijhouden van de GAF-scores leert iets zowel over de ernst van de 

problematiek, als potentieel ook over het resultaat van de zorg. 

 

 Gemiddelde ligduur van patiënten met een stemmingsstoornis is hoog (155 dagen), dit 
bij een acceptabele P 50 (mediaan) van 56 dagen. Opvallend is ook een scherpe 
stijging in verblijfsduur van psychotische patiënten in 2009. Aanbeveling is om deze 
beleidsinformatie goed te gebruiken. 
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10 Bespreking 

 
Het OPZ Geel, wat een Extern Verzelfstandigd Agentschap is van het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid heeft de ambitie om zowel een 
uitmuntend ziekenhuis als kenniscentrum te zijn in de geestelijke gezondheidszorg. 

Het biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg aan die zowel regionaal als supraregionaal is 
(forensische K-dienst) en herbergt de psychiatrische gezinsverpleging wat zowel tot het 
Vlaams cultureel als werelderfgoed behoort. 

 

De beleidsvoering is erg ambitieus en vrij robuust in zijn conceptualisatie, waarbij er een 
spanningsveld ontstaat tussen de toestand zoals hij vandaag is en waar deze men naar toe wil. 
Het zal kunst zijn om goede verbindingen te maken tussen het strategisch en het operationeel 
niveau wat voorzien is, om de verschillende lagen in de organisatie te betrekken in de 
dynamiek en de straalstroom (bottom-up) in de organisatie te bereiken in het 
verbeteringsproces en om de cliënten toch nog iets meer centraal te stellen in de uitbouw als 
procesorganisatie. 

 

Wat het medisch en therapeutisch beleid in brede zin betreft zijn als aandachtspunten 
volgende zaken te vermelden. 

 

De keuze voor zorgprogramma’s is een positief gegeven, wel is er specifiek aandacht nodig 
voor verslavingszorg als apart programma. 

 

Het auditteam is bijzonder benieuwd hoe de gemaakte keuzes zoals evidence based 
psychiatry, clinical leadership, ed. verder zullen omgezet worden in de praktijk en kijkt hier naar 
uit. 

Een opvallend kenmerk is het outreachend karakter van de zorg- en dienstverlening van deze 
voorziening: als spin in het web biedt het OPZ Geel ondersteuning en hulp aan een aantal 
partners zowel in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, als in de klinisch somatische 
zorg, als aan de gemeenschapsinstelling van de Bijzondere Jeugdzorg te Mol. 

Zulk model sluit aan op zowel historische (sectorisation naar Frans model) als hedendaagse 
Vlaamse (zorgregio’s) concepten, is ideaal voor het uitbouwen van een goede 
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg, biedt dus heel wat mogelijkheden, maar 
is tegelijk niet vrij van risico’s: het hele plaatje moet dan wel kloppen, ook de crisiszorg, en de 
zorg voor de maatschappij mag niet zodanig veel middelen in beslag nemen dat dit ten nadele 
van de interne dynamiek gaat. 

Het ziekenhuis heeft een moeilijke periode achter de rug wat medische bestaffing betreft in het 
bijzonder in de kinderpsychiatrische zorg, maar deze problemen zijn voorlopig opgelost en de 
divisie jongeren heeft hiermede terug de wind in de vleugels gekregen. Dit uit zich in de 
uitbouw van meerdere erg waardevolle projecten. 

De infrastructuur is erg mooi en dit geldt zowel voor de nieuwe gebouwen als de vernieuwde 
historische gebouwen. Het betreft investeringen die met Vlaamse middelen (VIPA) uitgevoerd 
werden. 

Het personeelsbeleid laat als sterk punt een aantal voordelen zien van het werken bij de 
Vlaamse Overheid: gaande van de attractiviteit van de arbeidsvoorwaarden, over het 
vormingsbeleid, de zorg voor het welzijn van de medewerker tot de ondersteuning in de 
basisprocessen door de keuze om gekwalificeerd personeel aangeworven via aanvullende 
statuten (zoals IBF, sociale maribel) ook in te zetten in de directe patiëntenzorg. 

Wat de psychiatrische gezinsverpleging betreft. Deze staat op een keerpunt in zijn bestaan. Er 
is een gestage afbouw en veroudering aan de gang zowel in het patiëntenbestand als bij de 
pleeggezinnen zelf. Het systeem staat ook financieel onder druk. Er zijn wat dit betreft plannen 
om via artikel 107 inhoudelijk vernieuwing te brengen. Deze plannen gaan uit van een ander 
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concept en organisatie van de gezinsverpleging en omvatten mogelijk niet alle noodzakelijke 
ingrediënten (inhoudelijk) en zijn wat voorbij gegaan aan het belang van de psychiatrische 
patiënt (wat zijn statuut betreft). Toch zijn de ideeën erg valabel en verdienen zij een kans. 

 

Het mogelijk afschaffen van het hospitalisatiestatuut wat betreft de psychiatrische 
gezinsverpleging heeft mogelijk ook een aantal belangrijke nadelen.Het zou de band met het 
OPZ Geel losser maken, en het is niet uitgesloten dat het organisatiemodel, en vooral het 
geïntegreerd karakter van de zorg, de naadloze overgang tussen zorg in de kliniek (Tf-bedden) 
en de zorg in het gezin in de maatschappij (tf-plaatsen), met als voordeel de 
permanentie/continuïteit en de nauwe band (de reële ondersteuning van de gezinnen) met het 
OPZ onder druk zou komen te staan. 

Deze afschaffing houdt ook geen rekening met het patiëntenperspectief; er zijn hierbij 
meerdere aspecten die onvoldoende onderzocht werden: er is immers een bij wet geregeld 
continuüm in de maatschappelijke solidariteit die zich uit in de hoegrootheid van de 
persoonlijke bijdrage die de patiënt moet betalen (cfr. de verschillen in kosten tussen 
ziekenhuisverblijf, verblijf in Beschut Wonen en in PVT). Wat ook niet geregeld werd is welke 
andere kosten de patiënt zal moeten dragen, zoals bijvoorbeeld huur van zijn kamer, maar 
misschien ook een gebruikersrecht over gemeenschappelijke ruimtes, … 

Vermoedelijk is het evenwel interessanter om de stam niet om te zagen vooraleer de loot tot 
volle wasdom gekomen is, anders gesteld om niet enkel te rekenen op het nieuwe model wat 
de F-ACT-zorg in combinatie met gezinsverpleging introduceert in de Antwerpse Kempen, 
maar om tegelijk ook het oude model van binnen uit te vernieuwen. 


