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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: 

 
4 oktober 2011 Audit 

6 oktober 2011 Audit 

11 oktober 2011 Audit 

 

Op datum van 10 januari 2012 was er een terugkomdag in Brussel. Opmerkingen of 

toevoegingen n.a.v. deze terugkomdag zijn in dit verslag opgenomen in cursieve vorm. 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psycholoog 

 
1.5 Auditplan 

 

 Dag 1 

 XXXX XXXX XXXX 

9u30 – 10u00 Inleiding – Voorstelling Zorginspectie en directie/staf 

10u00 – 12u30 Algemeen en 
Strategisch 
Management 

 

Verpleegkundig Beleid 
 

Kwaliteitsbeleid 

12u30 – 13u45 Middagmaal 

13u45 – 14u00 Kort overleg auditoren 

14u00 – 15u00  

Medische Raad 
 

Resultaten bij klanten 
en medewerkers 

 
 

Therapeutisch Beleid 

15u00 – 16u00  

Medisch Beleid 
 

Suïcidepreventie- en 
veiligheidsbeleid 

 

 

 Dag 2 

 XXXX XXXX 

9u30 – 10u45  

Ombudsfunctie 
 
 

Afdelingsbezoek: Dienst 
Dubbeldiagnose 

10u45 – 12u00  

Zorgprocessen 

12u00 – 13u00  

Medicatiedistributie 
 

Resultaten in de samenleving 

13u00 – 14u00 Middagmaal 
14u00 – 16u00  

Afdelingsbezoek: Dienst 
Ouderenpsychiatrie, Sp-kliniek 

 

Afdelingsbezoek: Dienst Dagkliniek 
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 Dag 3 

 XXXX 

9u00 -10u00  

Sociale en herstelgerichte zorg en zorg naar familie 

10u00 – 12u00  

Afdelingsbezoek: Dienst Acute Psychiatrie: psychosekliniek, kliniek voor 
Opname en indicatiestelling 

12u00 – 13u00 Middagmaal 

13u00 – 14u00  

Ethisch Comité 

 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan 

Adres Oostveldstraat 1 

Gemeente 9900 Eeklo 

Telefoon 09/ 376 97 11 

Fax 09/ 376 97 49 

E-mail alg.dir@psyeeklo.be 
dir.secretariaat@psyeeklo.be 

Website www.psyeeklo.be 

Inrichtende macht Psychiatrisch Ziekenhuis vzw 

Voorzitter Raad van beheer XXXX 

 
 

1.6.2 Organogram 
 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Verpleegkundig directeur XXXX 

Therapeutisch directeur XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 

 
 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst 
 

Algemene psychiatrie XXXX 

Dubbeldiagnose XXXX 

Dagkliniek XXXX 

Ouderenpsychiatrie XXXX 

 
 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opname 

Niet van toepassing. Het ziekenhuis heeft geen machtiging. 
 

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

(gedwongen opname) 

Is geslaagd in het examen maar niet aangesteld: XXXX 

mailto:alg.dir@psyeeklo.be
mailto:dir.secretariaat@psyeeklo.be
http://www.psyeeklo.be/
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2 Administratieve gegevens 

2.1 Laatste erkenning 

Aan het Psychiatrisch Centrum St. Jan, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo wordt onder het 

erkenningsnummer 956 een verlenging van erkenning/eerste erkenning verleend in het 

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo, zijnde: 

o Een verlenging van erkenning van: 

 11 A-bedden vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2011. 

 92 T-bedden vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2011. 

 10 t(d)-bedden vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2011. 

 4 t(n)-bedden vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2011. 

 24 bedden Sp-psychogeriatrie vanaf 01/01/2007 tot en met 31/12/2011. 

 de associatie tussen het psychiatrisch ziekenhuis St-Jan Eeklo en kliniek De 

Pelgrim te Oosterzele, Scheldewindeke met betrekking tot de gezamenlijke 

exploitatie van een ziekenhuisapotheek vanaf 01/01/2007 tot en met 

31/12/2011. 

 
o Een eerste erkenning van: 

 

 22 A-bedden vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 

 17 a(d)-plaatsen vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 

 2 a(n)-bedden vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 

 3 T-bedden vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 

 1 t(n)-bed vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 

 25 t(d)-plaatsen vanaf 01/06/2006 tot en met 31/12/2011. 
 

2.2 Bemerking 

Op datum van 4 oktober 2011 waren, de bedden/plaatsen als volgt toegewezen aan de 

verschillende diensten/klinieken: 

 

Diensten Kenletter 

Algemene psychiatrie  
O3-O4 Klin. Opname en Observatie 16 A 

O1 Psychosekliniek 10 T 

O2 Kliniek Sociale Psychiatrie 3 A, 2a(n), 5 a(d), 12 T, 1t(n) 

R Depressiekliniek 1 A, 7 T 

S – T Resocialisatie en sociowoningen 19 T, 2 t(n) 

N Dubbele diagnose: 10 A, 25 T, 3 t(d) 

K Dagkliniek: 10 a(d), 25 t(d) 

Ouderenpsychiatrie  
H1 Kliniek voor Diagnose en behandeling 3A, 2 a(d), 22T, 2 t(n), 7 t(d) 

H2 Sp-kliniek 24 Sp 
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3 Architectuur 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest 

en brandweerverslag 

 Er werd een bezoek gebracht van de brandweer op 13/07/2011. In het beknopte 

verslag worden een aantal opmerkingen geformuleerd: 

o In het gebouw O dient de compartimentering aangepast te worden: 

 In de verpleegpost O2 dient de RF-deur voorzien te worden van een 

pomp 

 De tussendeur (RF-deur) tussen het oude gebouw en het nieuwe 

gebouw dient voorzien te worden van een pomp. 

o In de verschillende gebouwen dient de bedieningsknop voor de brandweer met 

betrekking tot de ventilatie een gele kleur te hebben met bijschrift: “ventilatie: 

enkel te bedienen door de brandweer”. 

 
Het besluit luidt als volgt: Bovenvermelde opmerkingen hebben geen invloed op het 

besluit. Er wordt een gunstig advies gegeven voor het afleveren van een 

brandweerattest. 

 
 Het gunstig attest van de burgemeester dateert van 8 augustus 2011. 

 

3.2 Toekomstplannen 

 Momenteel zijn er geen concrete bouwplannen voor wat de ziekenhuisdiensten betreft. 

Er zijn wel nog een aantal herconditioneringen gepland. 

 
 Er wordt een nieuwbouw voorzien voor het PVT, nu gehuisvest op de campus van het 

ziekenhuis. Het huidige PVT-gebouw wordt daarna afgebroken. 

 
 

3.3 Bemerking 

 Het ziekenhuis wil zich integreren in de gemeente Eeklo. Een aantal externe 

administratieve diensten van buiten het ziekenhuis maken gebruik van een gebouw 

vooraan op de campus. 
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4 Module leiderschap 

4.1 Opdrachtverklaring 

Algemene vaststellingen 

 Er is een in 2009 geactualiseerde opdrachtverklaring bestaande uit een missie en visie. 

Deze is opgemaakt vanuit een sterkte zwakte analyse en werd verder uitgewerkt in een 

strategisch plan. Dit is ook doorvertaald in ander beleid (zoals personeelsbeleid: 

competentieprofielen). 

 
 De visie omvat een visie over de organisatie en een visie op de hulpverlening. Deze 

laatste visie wordt uitgewerkt in volgende punten: 

o Multimodaal en geïntegreerd therapieaanbod 

o Diagnostiek 

o Rehabilitatie. 

 De opdrachtverklaring is voorbereid op directieniveau en staf, en werd vervolgens 

voorgelegd aan de afdelingen waar ze via de hoofdverpleegkundigen afgetoetst werd. 

 
 Communicatie over de opdrachtverklaring gebeurt via onthaal, website, intranet en 

hangt uit in de afdelingen. Bij onthaal van nieuwe medewerkers wordt de 

opdrachtverklaring toegelicht. 

Sterke punten 

 In tegenstelling tot het stuk over missie (zie verder) zijn de teksten die de visie en de 

waarden beschrijven van het ziekenhuis behoorlijk helder. Ze zijn ook de stille getuigen 

van de worsteling van het ziekenhuis om een aantal essentiële gezamenlijke 

uitgangspunten te verwoorden. 

 
 In het visiestuk is een interessante aanzet tot koppeling aan de perspectieven 

beschreven in het kwaliteitsmodel Balance ScoreCard: de gewenste continuïteit, 

klantenwensen, de gewenste interne processen, het gewenste innovatie- en 

leervermogen. Een en ander is echter nog niet verder uitgewerkt. 

Tekortkomingen 

 De missie is moeilijk te lezen en hierdoor minder wervend, mist enkele essentiële 

statements: meer bepaald wat de bestaansreden van het psychiatrisch ziekenhuis is, 

voor wie het ziekenhuis bestaat en wat men doet. 

 
 Hierbij wordt het woord behandeling wat wollig omschreven door het gebruiken van de 

woorden ‘aandacht geven’, ‘benadering’, ‘persoonlijke ontmoeting’. Op zich zijn dat 

inderdaad belangrijke onderdelen in een behandeling, alleen komt de finaliteit van 

deze ontmoeting niet of minder goed in het vizier. Wel vermeld zijn een aantal 

kernbegrippen die verwijzen naar de visie en het hoe. 
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4.2 Organisatiestructuur 

Algemene vaststellingen 

 Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis en een 

psychiatrisch verzorgingstehuis. Het participeert ook aan beschut wonen De Wende en 

het netwerk psychiatrische thuiszorg Meetjesland. 

 
 Het ziekenhuis maakt deel uit van een groep samenwerkende psychiatrische 

ziekenhuizen: De Pelgrim Scheldewindeke, PZ Velzeke, St. Lucia te St.Niklaas. 

 
 Met het Algemeen Ziekenhuis Alma is een raamakkoord afgesloten voor 

samenwerking wat verder in protocollen moet geoperationaliseerd worden. 

 
 Binnen het ziekenhuis zijn er een aantal diensten en afdelingen binnen het 

departement patiëntenzorg 
 

a) Dienst algemene psychiatrie 
1. Psychosen kliniek: O1 
2. Kliniek voor sociale psychiatrie: O2 
3. Kliniek voor opname en indicatie: O3-O4 
4. Sociowoningen:S1-S2-T1-T2 
5. Depressiekliniek: R 

b) Dienst dubbele diagnose 
1. Unit voor opname en observatie: N1 
2. Unit voor behandeling en vervolgbehandeling: N2 

c) Dagkliniek 
1. Unit voor neurosen en persoonlijkheidsstoornissen: K1 
2. Unit voor rehabilitatie en units voor resocialisatie (1,2): K2 

d) Dienst ouderenpsychiatrie 
1. Kliniek voor opname en behandeling: H1 
2. Sp-kliniek: H2 

 
Naast het departement patiëntenzorg is er ook nog het logistiek departement en zijn er 

de staffuncties. Er is geen medisch departement. 

 
 In de werking van de diensten is te vermelden dat behalve geneesheer-diensthoofd, 

hoofdverpleegkundige en medewerker van de sociale dienst ook telkens zorgcoaches 

actief zijn. 

 
 Naar de toekomst overweegt het ziekenhuis de organisatie van de diensten te wijzigen, 

dit om de functie rehabilitatie duidelijker in de verf te zetten. 

 
 Tot slot is er ook nog een organogram m.b.t. kwaliteit. 

 

Non-conformiteiten 

 Er zijn geen diensten georganiseerd conform de kenletters: er is echter wel een andere 

onderverdeling gemaakt in diensten, maar de consequenties hiervan zijn nog niet 

helemaal genomen. 

 
Op de terugkomdag werden deze consequenties toegelicht waarbij verwezen werd 

naar het referentiekader van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
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 Het PVT wordt niet afzonderlijk beheerd. Er is een grote verstrengeling tussen het 

ziekenhuis, PVT, BW. 

 
Tijdens de terugkomdag werd dit punt besproken. Hierbij werd door het ziekenhuis 

aangegeven dat er een afzonderlijk beheerscomité voor het PVT is zoals de wetgever 

voorschrijft en dat er voor beschut wonen een afzonderlijke VZW bestaat. Aangezien 

de te grote verstrengeling betrekking heeft op de werkelijkheid, niet zozeer op het 

juridische, wordt deze non-conformiteit geherkwalificeerd als een tekortkoming, waarbij 

evenzeer remediëring noodzakelijk is. 

Tekortkomingen 

 In het organogram (zoals vermeld in het kwaliteitshandboek) ontbreken een aantal 

wettelijk verplichte organen: comité ziekenhuishygiëne, medisch-farmaceutisch comité, 

medische raad, ziekenhuisapotheek (wel apotheker), ethisch comité, begeleider 

(her)intreders, mobiele equipe, … Het organogram dat met de erkenningsbundel 

verstuurd was bevat enkele maar ook niet alle advies organen. In het medisch 

reglement is slechts sprake van drie diensten en niet van vier. 

 Er is geen communicatieorganogram. 

 

4.3 Beleids- en adviesorganen 

4.3.1 Raad van Bestuur – Directiecomité – Medische Raad 

Algemene vaststellingen 

 Er is een raad van bestuur met een erg beperkte omvang en een gemiddeld hogere 

leeftijd. 

 

 De algemeen directeur zetelt in de raad van bestuur en vervult de functie van 

afgevaardigd bestuurder. 

Verder is de samenstelling als volgt: twee gepensioneerde directeurs van een 

psychiatrisch ziekenhuis en twee religieuzen. Zij beschikken over een ruime ervaring. 

 

 De raad van bestuur vergadert 4 tot 5 maal per jaar. 

 
 De raad van bestuur volgt de strategische ontwikkelingen op. 

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

directielaag, departementen, diensten en teams. De diensten zijn niet onderverdeeld 

naar kenletter. Ze hebben wel een geneesheer-diensthoofd. Er is maandelijks een 

coördinatievergadering en een vergadering van het geneesheren-diensthoofd. 

 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een therapeutische raad. 
 

Medische Raad 

 

 De medische raad telt 8 leden. 

Er werden ook niet-geneesheren opgenomen in de medische raad. Dit is mogelijk 

wanneer zij hetzij tandarts zijn hetzij apotheker en licentiaat in de scheikundige 
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wetenschappen, gemachtigd analyses van klinische biologie te verrichten (art 1 van KB 

van 10 augustus 1987) en een voldoende activiteit ontplooien (art 4 van hetzelfde KB). 

 

 De voorzitter van de medische raad stelt dat er een tijd geen verkiezingen 

georganiseerd zijn. 

 
 Bij de laatste verkiezingen in oktober 2010 werd een ander systeem gehanteerd dan 

door de wet voorzien is (aantal stemmen was niet conform de activiteit). 

 
 De medische raad vergadert ongeveer eens per maand. Van de vergaderingen worden 

notulen gemaakt welke niet verder gedistribueerd worden. 

 
 Er is een algemene regeling. Laatste aanpassing van de contracten dateert van een 

jaar of vier geleden. Hierbij werd een anciënniteitsregel (met beperkte weerslag) 

aangepast of ingevoerd. 

 
 Er is een medisch reglement met een erg gunstige regeling wat verlofdagen betreft: 30 

werkdagen + 10 extra te motiveren verlofdagen. 

 
 Afhoudingen van de honoraria (centrale inning) bedragen 4 % en 6 % voor de 

hoofdgeneesheer. 

 
 Centrale inning gebeurt door het ziekenhuis. De medische raad wordt geïnformeerd 

over de dubieuze debiteuren. 

 
 Er is een permanent overlegcomité waarbij de vertegenwoordiging van de medische 

raad niet door de medische raad aangeduid is. Het POC komt op onregelmatige basis 

samen, gemiddeld eens per jaar. 

 
 De relatie artsen en beheerder is als goed te omschrijven. Er wordt geen conflictmodel 

gehanteerd en men komt er altijd uit. 

 
 Er is geen vergadering van de ziekenhuisgeneesheren. 

 
 

4.3.2 Ethisch Comité 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het PZ Sint Jan is aangesloten bij de Commissie voor Medische Ethiek ‘Spes et Fides’ 

(CME) die werd opgericht door negen Oost-Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen. 

 De commissie is multidisciplinair samengesteld met een afvaardiging van de diverse 

ziekenhuizen. 

Voor het PZ Sint Jan is de apotheker en de internist afgevaardigd. De apotheker is ook 

voorzitter van de CME ‘Spes et Fides’. 

 
 Instelling overschrijdend is de CME conform de normen samengesteld, m.n. 

o 6 geneesheren-psychiaters 

o 1 geneesheer-internist 

o 1 externe huisarts 



13 

Auditverslag Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan – 9900 Eeklo (erkenningsnummer 956) 

/ A 

 

o 1 jurist 

o 1 apotheker (voorzitter) 

o 1 ethicus 

o 3 verpleegkundigen 

Drie van de ziekenhuizen sturen ook een observator, twee ervan zijn lid van de interne 

reflectiegroep van het ziekenhuis, de derde treedt op als contactpersoon studies. 

 
De zetelende externe huisarts ziet af van zijn mandaat. In de vergadering van 

19/09/2011 wordt meegegeven dat een nieuwe kandidaat zal aangesproken worden. 

 
 De CME ‘Spes et Fides’ omschrijft zijn taken als volgt: 

o Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot ethische 

aspecten van ziekenhuiszorg 

o Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen 

betreffende ethiek 

o Een adviserende functie met betrekking tot protocollen betreffende 

experimenten op mensen 

o Ondersteuning van de interne werkgroep ethiek. 

De adviezen en raadgevingen van de CME zijn vertrouwelijk en niet bindend. Zij zijn 

het voorwerp van een gemotiveerd verslag dat uitsluitend aan de verzoeker wordt 

overhandigd. 

 
 In 2010 vonden er in totaal 13 vergaderingen plaats m.n. 4 commissievergaderingen 

en 9 vergaderingen waarop adviezen schriftelijk behandeld werden. 

Als “lokaal” comité werd het CME betrokken bij 12 multicentrische experimenten. Op 

eigen initiatief behandelde het 3 vragen betreffende de ethiek van de gezondheidszorg, 

m.n. 

o Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden 

o Gedwongen opname en behandeling 

o Bewijs van goed gedrag en zeden bij aanwerving van personeel in een 

psychiatrisch ziekenhuis. 

 
De behandelde onderwerpen zijn in het beknopt jaar-/activiteitenverslag terug te 

vinden. 

 
 In 2010 werd er tussen de negen ziekenhuizen een formele 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten m.b.t. een gezamenlijk Ethisch Comité ‘Spes 

et Fides’. Het werd opgemaakt te Sint-Niklaas dd. 18 februari 2010 en ondertekend 

door alle partners. 

Als gevolg hiervan werd een nieuw reglement van inwendige orde (opgemaakt maart 

2010) opgesteld dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan alle aangesloten 

inrichtingen. Inmiddels is dit document ondertekend door alle aangesloten partners. 

 
De beide documenten verduidelijken de verplichtingen van elk ziekenhuis en van elke 

vertegenwoordiger. 

 
 Op het intranet van het ziekenhuis is een informatietekst terug te vinden over de 

werking van de CME, er wordt vermeld wie afgevaardigd is voor het ziekenhuis en hoe 

een vraag kan worden ingediend. Informatie i.v.m. de lokale ethische reflectiegroep zal 

nog aan de tekst worden toegevoegd. 
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 Recent (8/09/2011) heeft de CME een vormingsnamiddag georganiseerd voor alle 

medewerkers van de aangesloten ziekenhuizen met als thema ‘Patiëntenrechten in 

een psychiatrisch ziekenhuis’. Er namen een 80-tal geïnteresseerden deel. Op een 

volgende vergadering van het CME zal concreet afgesproken worden om de hoeveel 

tijd een vorming zal georganiseerd worden. 

 
 Zoals afgesproken in de CME start elk aangesloten ziekenhuis met een interne 

Ethische reflectiegroep. In het ziekenhuis ging de eerste vergadering door in juni 2011. 

De Ethische reflectiegroep zal 5 à 6 maal per jaar samenkomen. Er wordt gewerkt met 

een agenda. De voorkeur gaat uit naar het werken met casussen. 

De Ethische reflectiegroep is multidisciplinair samengesteld, elke afdeling (incl. PVT) 

heeft een afvaardiging. De 2 afgevaardigden naar de CME participeren aan deze 

reflectiegroep. 

De reflectiegroep die voornamelijk bestaat uit basismedewerkers rapporteert aan de 

stuurgroep identiteit die voornamelijk bestaat uit leden van de directie en staf. 

 
 In 2010 werkte de CME 2 grote adviezen uit: 

o Euthanasie bij niet-terminaal, ondraaglijk psychisch lijden 

o Gedwongen behandeling bij gedwongen opname 

 
Ontwerp van adviezen van de CME zijn: 

o Urinecontroles door geüniformeerde leden van lokale politiekorpsen 

o Praktijk voorlopige bewindvoering (adviesvraag van PopovGGZ) 

o Federaal pilootproject “registratie van de Treatment Demand Indicator” (TDI) in 

algemene en psychiatrische ziekenhuizen. 

o Patiëntencontact en het verwerken van patiëntengegevens, in het kader van 

een scriptie of proefschrift, door een student van een studierichting die niet 

leidt tot een van de gezondheidsberoepen. 
 

Non-conformiteiten 

 

 Het Ethisch Comité heeft nog geen plaats in het organogram. 

 De medische raad is niet samengesteld conform de wettelijke voorschriften. 

 
 Het permanent overlegcomité is niet samengesteld conform de wettelijke voorschriften. 

 
 Er is geen vergadering van ziekenhuisgeneesheren. 

 
Dit punt werd verduidelijkt bij de terugkomdag, als zijnde een non-conformiteit waarvan 

het belang duidelijker wordt wanneer de medische raad reglementair zal samengesteld 

zijn. 

Tekortkoming 

 De aanwezigheid van de algemeen directeur als volwaardig lid van de raad van 

bestuur, met uitgebreide bevoegdheden, vermindert de capaciteit van de raad van 

bestuur op het vlak van controle (corporate governance). 

 
Bij de bespreking van dit punt tijdens de terugkomdag geeft het ziekenhuis aan niet 

akkoord te zijn met deze interpretatie omdat met de constructie die het ziekenhuis 

hanteert, de directeur ook gerechtelijk, mee aangesproken kan worden op zijn 

verantwoordelijkheid. Het standpunt van de agentschappen in deze is dat de 
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ziekenhuiswetgeving in de beschrijving van verantwoordelijkheid van zowel raad van 

beheer als van de directeur voldoende duidelijk geweest is, als gevolg waarvan deze 

non conformiteit gehandhaafd blijft. De toegepaste praktijk is niet conform de 

wetgeving en vermindert enerzijds de capaciteit van de raad van bestuur om zijn 

opdracht te vervullen in zijn toezichtfunctie, zowel als van het recht van de directeur om 

correct verantwoording te kunnen afleggen ten aanzien van de beheerder. 

Aanbevelingen 

 Omdat het voor nieuwe leden van de CME niet altijd duidelijk is wie zetelt voor welk 

ziekenhuis is het aangewezen in de verslagen bij de aanwezige leden te vermelden 

voor welk ziekenhuis het lid is afgevaardigd. 

 
 Tijdens de audit werd aangegeven dat indien er gewerkt wordt met een lokale 

commissie of ethische reflectiegroep volgende personen niet bij de vergadering mogen 

aansluiten: de directeur, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van de Medische Raad en 

het hoofd van het verpleegkundig departement. Indien één van deze personen aansluit 

wordt dit een non-conformiteit. 

 
 Verruiming van de raad van bestuur, verjonging, verankering in de lokale 

gemeenschap, uitbreiding van deskundigheid. 
 

 Het organiseren van een therapeutische raad 

 

 
4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne 

Algemene vaststellingen 

 Het Comité voor Ziekenhuishygiëne werd niet bevraagd tijdens de audit. De gegevens 

in dit verslag zijn overgenomen uit het jaarverslag 2010 van het ziekenhuis. 

 
 Er is een comité ziekenhuishygiëne dat als volgt is samengesteld: 

o Het team voor ziekenhuishygiëne: 

 een geneesheer-ziekenhuishygiënist (IDEWE) 

 een verpleegkundig ziekenhuishygiënist (uit het ziekenhuis) 

o de algemeen directeur 

o de hoofdgeneesheer (voorzitter van het comité) 

o de ziekenhuisapotheker 

o de verpleegkundig directeur 

o een hoofdverpleegkundige 

 
 Er is een werkgroep ziekenhuishygiëne waarin naast de verpleegkundig- 

ziekenhuishygiënist, de ziekenhuisapotheker en de hoofdverpleegkundige van het 

comité, het hoofd van de huishoudelijke dienst en het hoofd van de keuken bij 

aansluiten. Ad hoc sluit de verantwoordelijke voor de opvolging van de HACCP aan. 

 
 Daarnaast zijn er in het ziekenhuis ook nog referentiepersonen ziekenhuishygiëne 

actief op iedere afdeling. 

 
 Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt en een verslag over de werking van 

het team ziekenhuishygiëne, zoals bepaald in de wetgeving terzake. 
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 In het jaarverslag van het ziekenhuis wordt een overzicht gegeven van de 

vergaderingen van ziekenhuishygiëne en HACCP en dit zowel voor het comité als voor 

de onderscheiden werkgroepen. 

 
 Op basis van de rondgang in het ziekenhuis op verschillende diensten en afdelingen 

kan gesteld worden dat er alle faciliteiten worden aangeboden voor de toepassing van 

een correcte handhygiëne. 

Non-conformiteit 

 

 In het Comité voor ziekenhuishygiëne ontbreken 3 artsen aangesteld door de 

medische raad, en 2 verpleegkundigen aangesteld door het hoofd van het 

verpleegkundig departement. 

 

 
4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 

Algemene vaststellingen 

 Het ziekenhuis omschrijft haar leiderschapsstijl als coachend, maar is in de feiten toch 

behoorlijk sturend. Leiding wordt uitgeoefend in de cascade stuurgroep en werkgroep, 

waarbij men zowel de betrokkenheid tracht te vergroten als een draagvlak zoekt voor 

het te voeren beleid. Verantwoordelijkheden zijn verdeeld en gedelegeerd. 

 
 De hoofdgeneesheer ziet zichzelf als iemand die veel krediet geeft, hierbij wel de 

grenzen bewakend. Hij staat hierbij ook open voor de signalen van de algemene 

directie. Hij ziet zichzelf als iemand van het compromis die de standpunten met elkaar 

tracht te verzoenen waarbij hij ook de achterliggende beweegredenen onderzoekt en 

meeneemt. Zijn adagium is: het moet vooruit. 

 
 Andere directieleden en stafmedewerkers hebben een complementair profiel gaande 

van inspirerend en coachend tot een meer intellectueel-rationele benadering. 

 
 Op dit moment is er nog een behoorlijk centrale sturing. Het is wel voorzien dat de 

afdelingen op termijn met eigen beleidsplannen zullen werken en dat 

hoofdverpleegkundigen meer verantwoordelijkheden zullen kunnen nemen. 

Hoofdverpleegkundigen hebben de kwalificaties die voor hun functie vereist zijn en 

kregen als opdracht om hun teams samen te houden en te enthousiasmeren. Zij 

hebben geen specifieke opleiding gekregen in leiding geven. Ze worden wel gecoacht 

door de stafmedewerkers. De kwaliteitscoördinator heeft wel een opleiding in leiding 

geven gehad. Hoofdverpleegkundigen kregen een opleiding in het voeren van 

functioneringsgesprekken. 

 
 Wat opleiding betreft stelt het ziekenhuis dat het budget dat hiervoor ter beschikking 

staat ongeveer het percentage haalt wat in CAO overeengekomen is. Hierbij worden 

zowel interne vorming als externe vorming meegerekend. 

 
 Het budget externe opleidingen is volgens de verklaring van de directie ongeveer 

50.000 euro per jaar (opleidingskost, zonder verrekening van gespendeerde uren). Uit 
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de bewegingsbalans blijkt echter dat in het budget 2011 slechts 20.000 euro voorzien 

is. 

 
In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan te streven naar een opleidingsbudget van 

1% van de loonmassa of ongeveer 110.000 euro per jaar. 

Voor 2010 was dit: 

Externe kosten vorming 23.910 euro 

Personeelskosten: 

 Uren Kost 

Formele vorming 1980 46.736 euro 

Minder formele vorming 1564 41.635 euro 

 
Deze extra informatie wordt meegenomen in het verslag. 
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5 Module Beleid en Strategie 

5.1 Algemeen beleid – Strategisch management 

Algemene vaststellingen 

 Het algemeen beleid wordt gestuurd vanuit een strategisch beleidsplan 2011 – 2016. 

Dit is tot stand gekomen op basis van SWOT-analyses (eerste in 2006, actualisering 

2010). 

 
 Het strategisch beleidsplan omvat 6 strategische doelen 

o Werken met deskundige, gemotiveerde medewerkers, voeren van een gericht 

medewerkersbeleid 

o Integratief werken uitgaande van de kernprocessen diagnostiek, behandeling 

en rehabilitatie 

o Kwaliteitsbeleid in functie van patiëntveiligheid en succesvolle behandeling 

o Kleinschaligheid en laagdrempeligheid dragen bij tot de opbouw van open, 

transparante relaties met klanten en partners 

o Continuïteit van de organisatie door een flexibel en gezond middelenbeleid, dat 

inspeelt op actuele noden 

o Positionering als initiatiefnemer bij de uitbouw van resultaatgerichte, 

transmurale samenwerkingsverbanden. 

 
 Het algemeen concept om de strategische beleidsvoering te realiseren bestaat in de 

verdere operationalisering uit het omschrijven van: 

o kritische succesfactoren 

o operationele doelstellingen 

o prestatie-indicatoren 

o uitvoeren, meten en bijsturen 

o zelfevaluatie 

 
 In de praktijk zijn: 

o de kritische succesfactoren beschreven, 

o de strategische doelen ondergebracht in een strategische kaart die rond het 

BSC opgebouwd is, 

o de operationele doelstellingen 2011 opgemaakt: met projectfiches en 

rapportage. 

Ook de operationele doelstellingen 2012 zijn al beschreven. 

Samen vormen ze het actieplan 2010-2012: hierbij zijn de prioriteiten aangegeven. 

Uitvoering gebeurt door werkgroepen en basis medewerkers, opvolging door 

stuurgroep strategisch management die eens per maand samenkomt. 

Er is doorvertaling naar afdelingsdoelstellingen. 
 

Toegankelijkheid 

 Financiële toegankelijkheid 

o Er worden geen kamersupplementen noch honorariumsupplementen 

gehanteerd. Er worden wel een aantal kosten verrekend. 

 

o Er zijn geen weigeringen van opname om financiële redenen. 

 Geografische toegankelijkheid 
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o Het ziekenhuis is matig goed bereikbaar. Er is een goed netwerk van 
busverbindingen, er is een spoorverbinding, maar de gemiddelde 
verplaatsingsduur die patiënten moeten maken is gemiddeld lang (vb.: Gent- 
Eeklo: 1 uur). 

 
o Er zijn parkingfaciliteiten op de campus van het psychiatrisch ziekenhuis. 

 Organisatorische toegankelijkheid 

o De organisatorische toegankelijkheid van het ziekenhuis is op zich goed: vb. 
de interne procedures (intake). Er zijn enkel beperkingen bij herhaalde 
opnames en voor forensische psychiatrie. Er is geen zwarte lijst. 

o Er is geen crisisfunctie 

o Wachtlijsten zijn er enkel voor gerontopsychiatrie en sociowoningen. 

 
Sterk punt 

 

 De beleidsvoering is conceptueel interessant opgebouwd. 
 

Aanbeveling 

 

 De 24-uurstoegankelijkheid van de psychiatrische zorg in de regio is niet OK. Dit is niet 

rechtstreeks aan het ziekenhuis te wijten, alleen zouden in de samenwerking tussen 

het P.C. St. Jan en het Algemeen Ziekenhuis Alma de crisis psychiatrische  

interventies wel moeten gevat en vervat zijn. 

 

 
5.2 Medisch beleid 

Algemene vaststellingen 

 

Algemeen 

 Het betreft een kleiner in hoofdzaak lokaal psychiatrisch ziekenhuis, met één supra- 

regionale dienst (dubbele diagnose).

 
 Het aantal (medische) opnames en ontslagen is ongeveer 600 per jaar wat behoorlijk 

is, zeker als men weet dat de A-dienst een beperkte capaciteit heeft. Iets meer dan de 

helft van de ontslagen is met wederzijds akkoord. Het aantal suïcides in 2010 was 1, in 

2009: 1, 2008: 0. Het aantal eerste opnames ligt aan de erg lage kant: ongeveer 1/3.

 
 Pathologie die in het ziekenhuis behandeld werd is uit het jaarverslag slecht af te 

leiden: de meeste afdelingen zijn erg zuinig met diagnostische informatie. Wel is in het 

jaarverslag 2010 te lezen dat er in de ouderenpsychiatrie verschuivingen geweest zijn 

in de voorbije jaren:

 
Sp-dienst: verschuiving van bijna exclusief dementie naar ook meer functionele 

pathologie (inclusief verslaving 10%) 

Ouderenpsychiatrie: ook hier is een verschuiving: meer diverse functionele stoornissen 

(depressie, psychose, toxicomanie: 13%). 

 

 Het ziekenhuis heeft geen machtiging voor gedwongen opnames, maar heeft wel een 

forensische werking low security. Er is hierbij de keuze gemaakt om deze patiënten in 

dezelfde zorgprogramma’s te behandelen als de niet-forensische.
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 Er is geen eigenlijke polikliniek. Er worden wel af en toe patiënten gezien op afspraak. 

Er zijn patiënten in postkuur, een 35 tot 40 patiënten. Ze worden op de afdeling 

behandeld.

Medische organisatie en medisch beleid 

 Er is geen medisch departement in enge zin.

 
 Er zijn geneesheren-diensthoofd voor de diensten. Zij hebben hiervoor geen extra tijd 

ter beschikking. Ze proberen anderzijds wel hun functie als beleidspsychiater in te 

vullen. Er is ook een vergadering hoofdgeneesheer-geneesheren-diensthoofd.

 
 De medische staf vergadert eens per maand. Deze vergadering is gescheiden van de 

medische raad.

 
 Er zijn artsen in opleiding die een kennismakingsstage komen doen in het ziekenhuis 

(via UGent). Jaarlijks betreft het een twaalftal studenten.

 
 De medische personeelsformatie voldoet niet.

 

Berekening Effectief Wettelijke norm Referentiekader 

(*****) 

Totaal 

nodig 

Hoofdgeneesheer XXXX Aanwezigheid en 

taken 

8,44 uur  

Geneesheer- 

diensthoofd 

XXXX Aanwezigheid en 

taken 

12 uur per week 

(*) 

 

Dienst A en T XXXX 96 uur   

Dienst Sp Aanwezigheid en 

taken 

12 uur 

(geneesheer- 

diensthoofdschap 

inbegrepen)(****) 

 

Geneesheer- 

hoofd van dienst 

voor gedwongen 

opname 

XXXX (**) Aanwezigheid en 

taken 

0 uur (**)  

Totaal XXXX 96 uur plus 

aanwezigheid en 

taken 

32,44 uur 128,44 uur 

 

 (*) deze uren werden berekend op basis van het gegeven dat het ziekenhuis aangeeft vier 
diensten te hebben. Uren voor Sp-dienst worden onder dit hoofdstuk vermeld. De artsen 
verklaarden geen extra uren ter beschikking te stellen voor deze functie.

 (**) het ziekenhuis heeft geen machtiging in het kader van de wet op de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke

 (***) het aantal uren is de som van wat het ziekenhuis opgegeven heeft: hier moet aan 
toegevoegd worden de uren van dr. Vermeeren, wanneer zij voor meerekening in aanmerking
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komen (het dossier vermeldde geen gegevens hieromtrent) en verminderd worden met het 
aantal uren dat de hoofdgeneesheer besteedt aan PVT. Deze waren niet vermeld in het dossier. 

 (****): in het referentiekader is hier 24 uur voor voorzien. Gezien de kleinschaligheid van de Sp 
dienst wordt het aantal gevraagde uren gereduceerd tot 12 uur/week

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

 

Tijdens de terugkomdag werd toegelicht op welke manier de berekening tot stand 

gekomen is, meer bepaald dat de basis van de berekening een interpretatie is van de 

wetgeving die zowel in overeenstemming is met de wetgeving enerzijds, als met de 

gebruiken in de sector anderzijds, en die uitvoering geven aan kwalitatieve vereisten 

zoals die in de ziekenhuiswetgeving en - normen beschreven zijn. 

Deze berekeningswijze is vastgelegd geweest in het referentiekader wat naar de sector 

gecommuniceerd is. Het referentiekader is op de website van het Agentschap Zorg en 

Gezondheid gepubliceerd. 

 

Medisch beleid 

 Er is een algemeen medisch beleidsplan dat een samenraapsel is van de 

beleidsplannen van de verschillende diensten.

 
 Het medisch beleidsplan dubbele diagnose is interessante lectuur en verzoent zonder 

het te bedoelen biologische feiten met psychodynamische concepten. Belangrijke 

onderdelen van de zorg, of van de zorg die nodig is worden echter niet beschreven 

(het farmacologisch beleid, beleid naar familie, rehabilitatie, re-activatie, fasegerichte 

zorg). Het beleidsplan is niet in overeenstemming met wat er in deze sector gangbaar 

is (vb. het IDDT-model).

 
 Het medisch beleidsplan dagkliniek is summier opgevat.

 
 Het medisch beleidsplan gerontopsychiatrie hanteert een definitie van de bejaarde die 

maatschappelijk obsoleet is: de bejaarde is diegene die ouder is dan 50 jaar.

 
 Er is een document multidisciplinaire richtlijnen.

 
Dit is interessant van concept, en bij het inkijken tijdens de audit geeft het een redelijke 

indruk. De titel van het stuk is wel ongelukkig gekozen, want het geeft de indruk een 

imperatief karakter te hebben wat een richtlijn nooit is. Het is inhoudelijk ook niet 

helemaal ok (ambulant onderdeel van de zorg ontbreekt, bepaalde onderdelen 

ontbreken, er zijn geen algoritmen). 

 
 Het is een eerste poging om de zorgprogramma’s te beschrijven zoals ze gewenst zijn. 

Hierbij is er mogelijk een kans gemist om de neuzen in dezelfde richting te oriënteren. 

Een aantal psychologen heeft afgehaakt, de artsen hebben het stuk met enige moeite 

aanvaard. Het document wordt gebruikt op de afdeling depressie en psychosen.

 
 Verder zijn er meerdere protocols i.v.m. lithium, clozapine, metabole stoornissen, enz. 

In de praktijk worden zij mogelijk suboptimaal gehanteerd (te ingewikkeld).

 
 Voor de somatiek zijn er 2 internisten. Zij hebben ook een somatische permanentie.

 
 Intake gesprekken gebeuren door de opnamecoördinatie 

(hoofdverpleegkundige/permanentieverpleegkundige van dienst) nog steeds zonder
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psychiater, weliswaar op zorgvuldige wijze: de opnamevraag wordt beluisterd, waarbij 

er een bundel bestaat wat als handvat dient over wat er bevraagd moet worden, besluit 

verloopt via een intaketeam. Psychiater komt wel op elk niveau tussen en er is een 

face to face contact met de psychiater bij opname. Voor dubbele diagnose worden bij 

intake verslagen opgevraagd. Een eigenaardigheid in het zorgproces is dat men eerst 

een besluit neemt over opname, en pas later een indicatiestelling doet. 

 
 Fixatiebeleid kon niet goed toegelicht worden: bestaat mogelijk enkel bij ouderen- 

psychiatrie. Men tracht registratie goed bij te houden, en cijfermatig valt het aantal 

afzonderingen mee. Er is een koppeling met het suïcideinterventieschema.

 
 Het ziekenhuis houdt regelmatig studiedagen en participeert aan wetenschappelijk 

onderzoek (vb. QT-afwijkingen in psychiatrie)

 

 
De hoofdgeneesheer 

 De hoofdgeneesheer vervult de meeste taken die wettelijk voorzien zijn. Hij zet 

hiervoor 6 uur per week in, terwijl hier 8,44 uur voor voorzien is.

 
 Er is geen medisch jaarverslag en er wordt ook geen medische/klinische audit gevoerd.

 
 

ECT 
 

 In het ziekenhuis vinden geen ECT’s plaats. Er is hiervoor een samenwerking met een 

psychiatrisch ziekenhuis in Brugge.

 
 

Agressiebeleid 
 

 Voor nieuwe medewerkers is een informatiebundel ter beschikking betreffende 

crisisinterventies. Deze bundel kwam tot stand in de werkgroep agressiepreventie en 

hantering.

Als bijlage bij deze bundel is het crisisontwikkelingsmodel (COM). 

 
 Hoe omgaan met agressie wordt beschreven in een procedure crisisinterventie. De 

crisisinterventie wordt opgedeeld in 3 stappen:

o Oproepen en verlenen van crisisassistentie 

o Afzondering 

o Nazorg crisisincidenten. 

 
Stap 1 wordt verduidelijkt in een stroomdiagram waarin een onderscheid gemaakt 

wordt tussen een crisisinterventie en een oproep per telefoon, en een crisisinterventie 

met een SOS oproep. 

Zo snel als mogelijk is er overleg met de behandelende arts of de arts van wacht. De te 

nemen maatregelen gebeuren in samenspraak met de arts. 

Een lijst met noodnummers is toegevoegd aan de procedure. Het nemen van contact 

met de politie kan enkel na overleg met de directie en/of arts tenzij bij fysieke 

bedreiging. 

In het PDP is registratie over het incident. 
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Stap 2 heeft betrekking op de afzondering, de voorbereiding ervan, de uitvoering en 

het toezicht, de rapportage tijdens de afzondering, minimale behoeften tijdens de 

afzondering. Er wordt duidelijk aangegeven dat het betreden van de 

afzonderingskamer altijd minimaal met 2 personeelsleden dient te gebeuren, ook 

tijdens de nacht. 

 
Stap 3 heeft betrekking op de nazorg, zowel voor de patiënt, de medepatiënt en het 

behandelteam. Voor het behandelteam is er altijd een directe debriefing. En indien 

nodig wordt intervisie voorzien. De hulpverlener kan ook altijd terecht bij de preventie- 

adviseur van IDEWE. 

Er wordt een verslag bijgehouden in een map ‘crisisincidenten’ en er wordt een verslag 

overgemaakt aan de directie en de behandelende arts. 

 
 Een werkgroep agressiepreventie denkt samen met een stafmedewerker na over 

specifieke vormingen. Het ziekenhuis heeft hier deels een afwachtende houding omdat 

binnen het contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ van het FOD mogelijks 

“fixeren en isoleren” een thema wordt.

 
 De werkgroep fixatie-armbeleid bij ouderen schreef recent een procedure uit m.b.t. het 

fixeren bij deze doelgroep. In deze procedure wordt aangegeven dat de beslissing tot 

het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen de verantwoordelijkheid is van de 

behandelende arts. De procedure is onderdeel van de informatiebrochure 

crisisinterventies voor nieuwe medewerkers.

 
 
 

Suïcidepreventiebeleid 

 

 Er is een protocol suïcide-interventie-schema bij volledige hospitalisatie en 

daghospitalisatie.

De procedure heeft een handleiding (evaluatie bij shiftoverdracht, bespreken van 

voorstel tot verandering met een arts, registratie) en een toezichtplan. Dit laatste is 

opgedeeld in fases met daaraan gekoppeld de interventies. 

 
 Uit de cijfers blijkt dat er in 2010 één patiënt zelfdoding pleegde. Dit feit deed zich voor 

tijdens een weekenduitgang. Nochtans werd de patiënt op risicogedrag gescreend voor 

hij het ziekenhuis verliet.

 
 N.a.v. de reorganisatie van de acute psychiatrie is het personeel vragende partij naar 

specifieke vorming. Dit thema wordt opgenomen in het vormingsplan van het 

ziekenhuis.

 
 
 

Afzonderingsbeleid 

 
 In het ziekenhuis zijn 5 afzonderingskamers beschikbaar. 3 ervan zijn gegroepeerd in 

een afzonderlijke unit op de dienst acute psychiatrie (gebouw O). Nog 2 

afzonderingskamers bevinden zich op de dienst dubbele diagnose (gebouw N).
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 Afzonderingsregistratie is onderdeel van het patiëntendossier. Op het huidig moment 

worden de fiches afgeprint en gebundeld in een map maar niet ingebonden.

 
 De toepassing van afzondering is onderdeel van de procedure crisisinterventie. Een 

uitgeschreven beleid waarvan preventie deel uitmaakt is er nog niet, wat niet betekent 

dat er geen correct beleid wordt gevoerd.

Sterke punten 

 Het ziekenhuis ontwikkelde samen met het CGG en het algemeen ziekenhuis een 

zorgtraject suïcidepreventie voor het Meetjesland. Bij een volgende vergadering wordt 

de visietekst ondertekend.

 
 Er zijn permanente werkgroepen betreffende crisisinterventie/agressiepreventie, 

suïcidepreventie, fixatiearm beleid bij ouderen waar continu gewerkt wordt aan het 

optimaliseren en het implementeren van de bestaande procedures. De onderscheiden 

werkgroepen denken ook mee na over specifieke vormingen

 
 Een belangrijk pluspunt is de aanwezigheid van somatische artsen in dit ziekenhuis. 

Hieraan gekoppeld is te vermelden dat het ziekenhuis voorziet in een tweede 

wachtdienst: naast de psychiatrische is er ook een somatische, wat zeer uitzonderlijk 

is.

 
 Er zijn intern heel wat protocollen.

 

Non-conformiteiten 

 De hoofdgeneesheer heeft geen klinische audit uitgevoerd

 
 De hoofdgeneesheer heeft geen medisch jaarverslag gemaakt.

 
 In de procedure fixatiearm beleid bij ouderen wordt het volgende vermeld: “ De 

toepassing van de maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van de 

verpleegkundigen, (ook zorgkundigen art. 54 bis, kinesisten, paramedici kunnen deze 

handelingen uitvoeren).

Het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen is een verpleegkundige handeling. 

Deze handeling kan door een zorgkundige worden uitgevoerd mits voldaan wordt aan 

de voorwaarden gesteld in het K.B. m.b.t. zorgkundigen (Art. 2 en art. 3). Paramedici 

en kinesisten kunnen deze handeling niet stellen tenzij zij een opleiding tot 

zorgkundige hebben gevolgd. 

 
 Bij agressie-incidenten tijdens de nacht worden alle nachtdiensten (6 voor PZ, 1 voor 

PVT) opgeroepen. Dit heeft voor gevolg dat de afdelingen tijdelijk alleen gelaten 

worden.

 
 De procedure crisisinterventies geeft aan: ‘ Het betreden van de afzonderingskamer 

gebeurt altijd met minimaal 2 personeelsleden, ook ’s nachts’.

 
Op de afdeling dubbele diagnose is er tijdens de nacht slechts één verpleegkundige 

aanwezig. Op de afdeling zijn 2 afzonderingskamers beschikbaar. Dit wil zeggen dat 

een nachtdienstverpleegkundige van een andere afdeling moet geroepen worden 

telkens als de afzonderingskamer betreden wordt. 
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 De registratieformulieren van afzonderingen worden bewaard in een map op de 

afdeling. Het is een losbladig systeem (fiche uit PDP) die per afzonderingsfiche 

genummerd wordt.

 
 Op het registratieformulier van afzonderingen ontbreken volgende punten:

o De naam en handtekening van de verantwoordelijke verpleegkundige 

o Eventuele medicatie 

 
 Bij nazicht van de afzonderingsfiches wordt vastgesteld dat de arts de fiche niet 

aftekent bij de start van de afzondering maar slechts eenmalig bij het opheffen van de 

afzondering. Eén fiche was niet afgetekend, dit verdient de nodige aandacht.

Tekortkomingen 

 De medische bestaffing vertoont aanzienlijke tekorten.

 
 Het aantal uren dat de hoofdgeneesheer aan de taak van hoofdgeneesheer besteedt 

dient opgetrokken te worden tot minstens wat in het referentiekader beschreven is.

 
 Er dient een samenwerkingsovereenkomst gesloten te worden met het centrum waar 

ECT uitgevoerd wordt. Vast gelegd moet worden wie wat doet: wie instaat voor de 

informatie, de voorafgaande onderzoeken uitvoert, de uitvoering, de opvolging, het 

vervoer,… .

 
 Het is belangrijk om medewerkers te trainen in omgaan met agressie en onveiligheid. 

Belangrijk onderdeel is de-escalerend gedrag. Controle en fysieke beheersing zijn 

andere belangrijke elementen. Het is belangrijk om te onderzoeken in welke mate 

medewerkers van ondersteunende diensten training dienen te krijgen.

 
 In het kader van suïcidepreventie is het gebruik van doucheslangen en trekkoordjes 

niet aangewezen, zeker niet op acute en crisisdiensten.

 
 De instelling beschikt niet over een uitgeschreven beleid en een specifieke opleiding 

van het personeel over suïcidepreventie. Het suïcidepreventiebeleid beperkt zich tot 

een suïcideinterventieprotocol.

 
 Een patiënt die verblijft in een afzonderingskamer beschikt niet over een 

oproepsysteem. Wie gefixeerd is kan ook geen oproep richten aan het personeel, er 

ontbreekt een oproepsysteem aan het bed.

 
 Bij het in isolatie brengen van patiënten wordt ook gebruik gemaakt van een individueel 

staand order voor het opheffen van de isolatie. Het staand order wordt uitgevoerd 

zonder dat er voorafgaand nog overleg is met de desbetreffende arts (o.a. overleg bij 

een toestandswijziging van de in isolatie gebrachte patiënt).

 
Dit punt werd tijdens de terugkomdag verder toegelicht. 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een uitgeschreven beleid betreffende het gebruik van 

dwangmedicatie.
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 Afzonderen van patiënten is onderdeel (stap 2) van de procedure crisisinterventie. Een 

uitgeschreven beleid ter zake ontbreekt nog. Hier staat evenwel tegenover dat het 

aantal afzonderingen behoorlijk beperkt blijft.

 
In een uitgeschreven beleid komen volgende elementen aan bod: 

o Definitie van afzonderen, time-out, fixeren, 

o Regels over wanneer en waarom afzonderen, verantwoordelijkheden, 

therapeutische motieven, intensieve verzorging 

o Dialoog met de patiënt (voor- en nabespreking, motivatie van afzondering) 

o Doelstellingen 

o Opvolging 

o Bejegening 

o Hanteren van sederende psychofarmaca. 

Aanbevelingen 

 De informatiebundel voor nieuwe medewerkers m.b.t. crisisinterventies is een degelijk 

en goed uitgewerkt instrument. Toch zijn er nog een aantal elementen die erin 

ontbreken o.a. aanspreekpersonen na een agressie-incident, verduidelijking bij de 

werkgroep en de trainingsgroep, aanbod van vormingen/trainingen, registratiesysteem, 

huisregels voor de patiënten en de medewerkers, …..

 
 Aanbeveling om bij het invullen van de afzonderingsfiche de observaties meer te 

expliciteren. Hoe was het toezicht: camera of rechtstreeks.

‘Slaapt’ als enige observatie is niet voldoende. 

 
 Het document multidisciplinaire richtlijnen is interessant, maar had beter omgezet 

geweest in, benoemd of uitgewerkt geweest als zorgprogramma.

Het is aan te bevelen om het document te herwerken, te updaten, te herbenoemen. 

 
 In het bijzonder over dubbele diagnose is het aan te bevelen om de zorgconcepten te 

toetsen met wat gangbaar is in de sector.

 
 De verhouding eerste opnames/heropnames is laag. Het verdient aandacht om hiervan 

de oorzaken te onderzoeken.

 
 Het medisch beleidsplan is een primeur voor het ziekenhuis. Het is een verdienstelijke 

aanzet om het medisch en behandelbeleid op de kaart te zetten. Het verdient wel een 

regelmatige update.

 
 

5.3 Verpleegkundig beleid 

Algemene vaststellingen 

 De verpleegkundig directeur vertegenwoordigt het verpleegkundig departement voor 

alle verpleegkundige aangelegenheden binnen het ziekenhuis en is verantwoordelijk 

voor het algemeen beleid van de verpleegkundige verzorging binnen het 

verpleegkundig departement van het ziekenhuis. Hij is lid van het directiecomité. Hij 

werkt nauw samen met de therapeutisch directeur, de hoofdgeneesheer en met de 

geneesheren-diensthoofden. 



27 

Auditverslag Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan – 9900 Eeklo (erkenningsnummer 956) 

/ A 

 

De rechtstreeks leidinggevende is de algemeen directeur. 

De verpleegkundige directeur is gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige met een 

bijkomende masteropleiding. 

 
 Het ziekenhuis beschikt over 1,80 vte. stafmedewerker patiëntenzorg. Hun 

rechtstreeks leidinggevenden zijn de verpleegkundig directeur en de therapeutisch 

directeur. De stafmedewerkers ondersteunen de hoofdverpleegkundigen en het 

geneesheren-diensthoofd betreffende primaire, secundaire, ondersteunende en 

teamprocessen. 

Zij hebben een expert- en coachende functie en geen hiërarchische functie. 

Eén stafmedewerker is sociaal verpleegkundige met bijkomende kaderopleiding. 

Eén stafmedewerker is psychiatrisch verpleegkundige met kaderopleiding en zit in de 

eindfase van een masteropleiding. 

 
 Tweemaal per maand is er structureel overleg met het directiecomité, tweemaal per 

maand interdienstenoverleg (IDO) en maandelijks coördinatieteam waar 

beleidsvoorbereiding deel van uit maakt. Het geneesheer-diensthoofd (zoals 

verduidelijkt tijdens de terugkomdag) is aanwezig op het coördinatieteam. De 

behandelende artsen van de afdelingen sluiten aan op het coördinatieteam indien 

medische thema’s aan bod komen. 

 
 Elke dienst wordt aangestuurd door: 

o een geneesheer-diensthoofd, verantwoordelijk voor het medisch beleid, 

o een hoofdverpleegkundige verantwoordelijk voor de organisatie van de 

afdeling. 

Het geneesheer-diensthoofd en de hoofdverpleegkundige zijn samen 

verantwoordelijk voor de kwalitatieve zorg, samen met de behandelende arts. 

 
De zorgcoaches worden op hun beurt aangestuurd door het duo van geneesheer- 

diensthoofd en de hoofdverpleegkundige en dit in de filosofie van de horizontale 

coaching. Hierdoor wordt een anti-therapeutische hiërarchisering vermeden, aldus de 

reactienota van het ziekenhuis. 

 
Het voorgelegde organogram van het departement patiëntenzorg is over de aansturing 

niet zo duidelijk omdat de maatschappelijk werker ook vermeld wordt. 

 
In de reactienota verduidelijkt het ziekenhuis als volgt: 

De maatschappelijk werker stuurt de afdeling niet mede aan. Zijn/haar vermelding op 

het organogram is enkel een aanduiding van de contactpersoon naar externen en geeft 

echter geen aansturende/leidinggevend mandaat. 

 
 De functie-inhoud van de beide stafmedewerkers is terug te vinden in de functie-kaart. 

De op te nemen taken worden verdeeld in onderling overleg met de directie, maar 

worden bij afwezigheid door de collega verder opgevolgd. 

 
 De nachtdienst wordt als volgt georganiseerd: 
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Kliniek voor opname en indicatie (16 A-bedden), 
psychosekliniek ( 10 T-bedden), 

1 nachtdienst 

Kliniek voor sociale psychiatrie (15 A-T bedden en 3 
nachtbedden) en depressiekliniek (8 A-T-bedden) 

1 nachtdienst 

Socio-woningen (21 bedden) 1 nachtdienst 

Dienst dubbele diagnose (35 A/T bedden) 1 nachtdienst 

Dienst Ouderenpsychiatrie (56 bedden): 2 afdelingen 2 nachtdiensten 

 

De diensten algemene psychiatrie vormen architectonisch een geheel en beschikken 

tijdens de nacht over 3 nachtdiensten. 

Op campusniveau spreekt men van 7 nachtdiensten. De nachtdienst in het PVT wordt 

hierbij ook meegerekend. Hij/zij kan ook opgeroepen worden in geval er zich een 

crisissituatie voordoet. 

 
Het ziekenhuis vulde in haar reactienota als volgt aan: 

Bij een crisis tijdens de nacht zijn er 2 mogelijkheden om bijstand te verkrijgen. 

1) Via het kameroproepsysteem wordt een cascade in gang gezet dewelke de 

bijstand proportionaliseert binnen een architectonische eenheid 

2) Via de SOS-oproepen worden de nachtdiensten voor bijstand gemobiliseerd. 

Immers niet alle crisissituaties zijn gelijk. 

Voor september en oktober 2011 worden in totaal 5 SOS-oproepen gerapporteerd. 

 
 De nachtdienst wordt waargenomen door deels vaste nachtdiensten, deels 

medewerkers uit de dagequipe. Het ziekenhuis stelt dat met deze werkwijze nieuwe 

visies/trends vlot overgedragen worden. 

Het ziekenhuis werft geen vaste nachtdiensten meer aan. Niemand van het personeel 

wordt verplicht ingeschakeld voor de nachtdienst. Bij nieuwe aanwervingen wordt 

tijdens de sollicitatie gepeild naar de bereidwilligheid voor nachtdiensten, wat een 

meebepalend criterium is om over te gaan tot aanwerving. 

Driemaal per jaar is er overleg met de vaste nachtdiensten. Per overlegmoment is 

minstens 1 ½ u. vorming. 

 
 Bij een crisissituatie worden alle nachtdiensten opgeroepen. Dit komt zéér zelden voor. 

De interventie duurt maximaal 15 min. Op de campus is er ’s nachts een steward 

aanwezig, die indien nodig kan opgeroepen worden. 

Ook kan de verpleegkundig directeur en een stafmedewerker door een 

nachtverpleegkundige opgeroepen worden. 

 
 In de procedure “continuïteitsplanning” wordt de uurroosterplanning beschreven. Er is 

een cyclische uurrooster (4 wekenregime), die vastgelegd wordt voor 1 jaar voor 1/11 

van voorafgaand jaar. Het is een variabel uurrooster, dat werd overlegd met de 

ondernemingsraad. Wijzigingen worden indien nodig, na datum van opmaak in overleg 

met betrokkenen doorgevoerd. 

De medewerkers van de mobiele equipe zijn vast ingezet per team. Het ziekenhuis 

stelt dat het tijdelijk vervangen van afwezigheden niet altijd tegemoet komt aan de 

kwaliteit van zorg en zet haar medewerkers van de mobiele equipe soms team- 

overschrijdend in. 

 
 Aan de diensten zijn volgende hoofdverpleegkundigen toegewezen: 
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Dienst  
Algemene psychiatrie: O1, 
O3, O4 

1 vte. Bachelor psychiatrisch verpleegkundige met 
kaderopleiding 

Algemene psychiatrie: 
O2, R 

1 vte. Bachelor psychiatrisch verpleegkundige met 
kaderopleiding 

Algemene psychiatrie: 
socio-woningen 

Bij delegatie door de HV. Van dienst O2, R aan een 
verpleegkundige 

Dagkliniek 1 vte. Bachelor psychiatrisch verpleegkundige met 
bijkomende masteropleiding 

Dubbele diagnose 1 vte. Bachelor psychiatrisch verpleegkundige met 
kaderopleiding 

Ouderenpsychiatrie 
Opname en Behandeling 

1 vte. Bachelor Algemeen Verpleegkundige met 
kaderopleiding en BB Geriatrie. 

Ouderenpsychiatrie Sp. 1 vte. Bachelor psychiatrisch verpleegkundige met 
kaderopleiding en BB Geriatrie. 

 

 In de personeelslijst wordt voor de kliniek algemene psychiatrie één personeelslijst 

opgegeven met 2 hoofdverpleegkundigen. 

Uit bevraging blijkt dat elke hoofdverpleegkundige een vast team medewerkers 

aanstuurt. Het is in de context van de continuïteit en het verlenen van een naadloze 

zorg dat zowel voor wat de hoofdverpleegkundigen als de teamleden betreft er 

gesproken wordt van één equipe medewerkers. Deze werkwijze werd in overleg 

opgestart per 1/01/2011 bij de hervorming van de acute psychiatrie. 

 
 Op de afdelingen wordt gewerkt met volgverpleegkundigen. Om tegemoet te komen 

aan de continuïteit wordt gewerkt met pooling van verpleegkundigen. 
 

Sterke punten 

 De medewerkers van de mobiele equipe worden ingezet per team. Bij de opmaak van 

de uurrooster wordt ernaar gestreefd om deze medewerkers 18 werkdagen per maand 

aan te bieden in het team. 

 
 Het ziekenhuis zit mee in een pilootproject van de KUL m.b.t. personeelsontwikkeling. 

 

Non-conformiteit 

 De wetgeving stelt dat een lid van het middenkader een vorming dient genoten te 

hebben van gegradueerd verpleegkundige of een bachelor in de verpleegkunde en 

bovendien een bijkomende opleiding gevolgd heeft van universitair niveau, master in 

de verpleegkunde of master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering. 

Tekortkoming 

 In het organogram van het departement patiëntenzorg is het niet duidelijk wie welke 

klinieken (Algemene Psychiatrie en de Ouderenpsychiatrie) aanstuurt. 
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5.4 Therapeutisch beleid 

Algemene vaststellingen 

 Het therapeutisch beleid van PZ Sint Jan wordt toegelicht door de therapeutisch 

directeur en de verpleegkundig directeur die samen de verantwoordelijkheid opnemen 

voor de directie “patiëntenzorg”. 

 
 De therapeutisch directeur heeft een psychologie opleiding en een bijkomende vorming 

in de psychoanalytische therapie. Hij werkt sinds 1973 in het PZ en heeft geleidelijk 

een coördinerende opdracht gekregen naar de niet verpleegkundige  

zorgmedewerkers. Sinds 1999 is hij als therapeutisch directeur opgenomen in het 

directiecomité. De functiebeschrijving geeft aan dat hij verantwoordelijk is voor het 

therapeutisch beleid met focus op een multimodale, multidisciplinaire en evidence 

based patiëntenzorg. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de verpleegkundig 

directeur, de hoofdgeneesheer en de geneesheren-diensthoofden. De functie-inhoud 

wordt weergegeven in een aantal resultaatsgebieden: 

o De implementatie van een multidisciplinair en multimodaal 

therapeutisch beleid, inclusief toetsing van de zorg aan de 

wetenschappelijke stand van zaken 

o De ondersteuning van het strategisch management 

o De opvolging van concepten, richtlijnen, procedures en indicatoren 

o Het voeren van een professioneel datamanagement, inclusief het 

opstellen en uitvoeren van outcome-analyses 

o Het procesmatig ondersteunen van hoofdverpleegkundigen, 

zorgcoaches en teamleden 

o Het ondersteunen van een VTO-beleid 

o De effectieve aanwending van communicatie- en overlegorganen. 

 

 De verpleegkundig directeur heeft een basisopleiding als psychiatrisch 

verpleegkundige en een bijkomende opleiding in de medisch-sociale wetenschappen. 

Hij werkt sinds 2003 in het PZ en maakt sinds 2008 deel uit van het directiecomité. De 

functiebeschrijving geeft aan dat hij verantwoordelijk is voor het algemeen beleid van 

de verpleegkundige verzorging binnen het verpleegkundig departement van het 

ziekenhuis. Daartoe wordt nauw samengewerkt met de therapeutisch directeur, de 

hoofdgeneesheer en de geneesheren-diensthoofden. De functieomschrijving bevat 

dezelfde elementen als die van de therapeutisch directeur plus twee specifieke: 

o Het optimaal aanwenden van de middelen met het oog op een 

kwaliteitsvolle verpleegkundige patiëntenzorg 

o Het bevorderen van de hygiëne in samenwerking met de 

hoofdgeneesheer en de verantwoordelijken voor de 

ziekenhuishygiëne. 

 

 Het therapeutisch beleid van het ziekenhuis wordt onder meer geëxpliciteerd in een 

visietekst op hulpverlening. Het uitgangspunt daarbij is dat de grote diversiteit aan 

psychiatrische problemen in een psychiatrisch ziekenhuis vraagt om een multimodale 

werking die tegemoet komt aan de individuele aard van de problematiek. 

Multimodaliteit betekent dat de behandelafdelingen een therapeutische hoofd-identiteit 

hebben en dat daarnaast ook andere invalshoeken kunnen aangeboden worden. In de 

ouderenpsychiatrie is het neurowetenschappelijk model de hoofdbenadering, 

aangevuld met cognitieve en interpersoonlijke therapie. In Dubbele diagnose en de 
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Dagkliniek zijn het psychodynamische model toonaangevend en in de Algemene 

Psychiatrie is dat de cognitieve gedragstherapie. 

 
 Daarnaast kan de hulpverlener naargelang de patiënt en de problematiek een meer 

neutrale, of een meer directieve houding aannemen. Alle therapeutische modellen 

hebben wel een gemeenschappelijk fundament, vooral de therapeutische relatie of de 

werkalliantie, die te omschrijven valt als de overeenstemming tussen de patiënt en de 

therapeut over de doelstellingen en de activiteiten van de behandeling. 

 
 In het diagnostisch luik van de behandeling worden de beschrijvende terminologie van 

de DSM gebruikt naast observatieschalen en psychometrische instrumenten. Toch 

worden de ontmoeting en het gesprek met de patiënt als de belangrijkste weg 

beschouwd om toegang te krijgen tot de belevingswereld van de psychiatrische patiënt. 

 
 In de conceptnota’s van de verschillende behandelafdelingen wordt ook ruime 

aandacht besteed aan de therapeutische visies die gehanteerd worden. Daaruit blijkt 

dat voor het ziekenhuis in zijn geheel het principe van de multimodaliteit wel 

gerealiseerd wordt. Binnen de afzonderlijke behandeldiensten is dat echter minder 

evident. 

Sterke punten 

 Het psychiatrisch ziekenhuis Sint Jan besteedt veel aandacht aan het expliciteren van 

het (psycho)-therapeutisch beleid. 

 
 De gemeenschappelijke invulling van de “directie patiëntenzorg” samen met de 

verpleegkundig directeur is positief. 

Tekortkoming 

 Het niet realiseren van de multimodaliteit binnen een behandelafdeling is toch wat 

problematisch indien er met het gehanteerde hoofdmodel geen aansluiting gevonden 

wordt bij de mainstream benadering die in richtlijnen geadviseerd wordt. In die optiek is 

een doorgedreven toetsing van de behandelpraktijk aan in de sector beschikbare 

richtlijnen waar een breed draagvlak voor bestaat toch een prioritaire opdracht voor het 

therapeutisch beleid van het ziekenhuis. 

 
 

5.5 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 

Algemene vaststellingen 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de kwaliteitscoördinator. Zij heeft een 

basisscholing als psychologisch assistent met specialisatie in de neuropsychologie en 

heeft bijkomende opleidingen gevolgd in de medisch-sociale wetenschappen. Zij 

neemt de functie van kwaliteitscoördinator terug waar sinds 2010, na een onderbreking 

van 5 jaar. 

 
 Het kwaliteitshandboek (het KWHB) heeft als versiedatum augustus 2011, maar blijkt 

bij nader toezien toch veel informatie te bevatten die niet meer actueel is. Het KWHB 

wordt in deze vorm in het PZ niet meer als een werkinstrument gehanteerd. 
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 Het KWHB bevat een synthese van het werken met de thema’s uit het decreet van 

1997: 

o Voor het thema Onthaal werd over het algemeen ruime tevredenheid 

gemeten, behalve rond het aspect informatie. Er is in de loop der jaren 

dan ook werk gemaakt van het bijwerken van de onthaalprocedures, 

het opstellen en updaten van een algemene onthaalbrochure en van 

specifieke brochures per afdeling. 

o Op het thema geneesmiddelendistributie is opnieuw gefocust vanaf 

2008 in het kader van het contract rond patiëntveiligheid. Er werd een 

mogelijkheid voorzien om incidenten rond medicatieveiligheid te 

melden. Enerzijds werden een aantal incidenten gemeld die door 

ingebouwde controlemechanismen werden gedetecteerd en die dus 

als “bijna-incident” konden beschouwd worden. Anderzijds werd ook 

vastgesteld dat een aantal belangrijke incidenten niet in het 

meldsysteem terecht kwamen. Het was dus noodzakelijk om dit thema 

ook in 2011-2012 blijvend op te nemen in het strategisch 

management. 

 
Het ziekenhuis vulde in haar reactienota als  volgt aan: 

Aan het thema geneesmiddelendistributie (verplicht vanuit 

kwaliteitsdecreet 1997) is na 2003 steeds verder gewerkt. Het thema 

werd vanuit de apotheek verder opgenomen. De procedure 

geneesmiddelenflow werd opgesteld, ingevoerd, opgevolgd en 

geëvalueerd. Er gebeurden regelmatig diverse controles 

(spoedkasten, medicatiekasten,…) er werden folders opgemaakt i.v.m. 

geneesmiddeleninformatie voor de patiënt, er gebeurden initiatieven 

i.v.m. psycho-educatie,… 

 
Daarnaast werd door het instappen in het kader van het contract 

patiëntveiligheid in 2008 de incidenten i.v.m. medicatieveiligheid 

expliciet gemeld, geanalyseerd en teruggekoppeld. De bedoeling is om 

prioritaire probleemgebieden binnen strategisch management verder 

grondig en methodisch aan te pakken. 

 
o Ook over het thema zorgcommunicatie werd in de metingen 

vastgesteld dat het “blijvende inspanningen zal vergen om het dossier 

meer volledig ingevuld te krijgen”. Er is voor de nabije toekomst een 

nieuw geïnformatiseerd patiëntendossier aangekondigd waarin een 

eveneens vernieuwd model van behandelplan het centrale element zal 

zijn. In het KWHB wordt de vraag gesteld “ hoe het haalbaar is om op 

de afdelingen zelf de behandelplannen beter op te volgen”. 

o Voor de ontslagbrieven werd bij de laatste meting in 2004 vastgesteld 

dat 95% van de brieven binnen de week verstuurd werden, en dat 

geen verdere acties ondernomen zouden worden. De facto werd het 

streefdoel van 2 dagen dus losgelaten. 

o Er is een tijd met het thema decubituspreventie gewerkt, maar dit werd 

beëindigd wegens een wijziging in het opnamebeleid voor de 

ouderenpsychiatrie 

o Het thema dieetvoeding werd verruimd tot kwaliteit van voeding in het 

algemeen en is opnieuw opgenomen in het strategisch plan. 
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 In het KWHB zijn een aantal teksten aanwezig over de algemene missie en visie 

(geactualiseerd in 2010) en de visie met betrekking tot kwaliteit en patiëntveiligheid. Er 

is een omstandige tekst met de visie op hulpverlening. Het uitgangspunt hierbij is dat 

het psychiatrisch ziekenhuis opteert voor een multimodale werking, afgestemd op de 

individuele aard van de problematiek. Dit betekent dat de verschillende 

behandelafdelingen een therapeutisch hoofdmodel hebben dat de identiteit van de 

afdeling bepaalt, naast andere invalshoeken. Voor de ouderenpsychiatrie is dat het 

neurowetenschappelijk model, ondersteund door cognitieve en interpersoonlijke 

psychotherapie. Voor de afdeling Dubbele diagnose is dat het psychodynamisch model 

en voor de Algemene Psychiatrie de cognitieve gedragstherapie. Er wordt niet te 

gronde ingegaan op de belangwekkende vraagstelling hoe de keuze voor deze “ 

afdelingsidentiteiten” tot stand gekomen is. 

 

 In het KWHB is een inhoudstafel van het procedurehandboek opgenomen. Er is een 

handleiding voor het opstellen en verspreiden van procedures voorzien. 

 
 In 2005 is door de leden van het directiecomité en de toenmalige diensthoofden en 

stafmedewerkers een grondige zelfevaluatie gemaakt aan de hand van het instrument 

Kwadrant Kompas. Over de werkwijze en de resultaten wordt in het KWHB uitvoerig 

gerapporteerd. Het eindproduct is een omstandige SWOT analyse over alle EFQM 

domeinen. De resultaten zijn in 2006 ook op de behandelafdelingen besproken. In 

2012 is een nieuwe zelfevaluatie gepland. 

 
 In uitvoering van het kwaliteitsdecreet van 2003 wordt dan verwacht dat op basis van 

dit materiaal een kwaliteitsplanning zou opgesteld worden waarbij zowel op het 

klinische als op het operationele vlak een aantal prioritaire thema’s worden bepaald en 

op een methodische manier uitgewerkt. Dit is echter niet het geval. Er blijkt zich in de 

periode 2005-2010 een onderbreking te hebben voorgedaan in de verdere uitwerking, 

om verschillende redenen: 

o Er was een discontinuïteit in de invulling van de functie 

kwaliteitscoördinator 

o Er is prioriteit verleend aan het patiëntveiligheidscontract 

o Het ziekenhuis heeft energie moeten investeren in het omgaan met 

interne vraagstukken rond de gehanteerde therapeutische modellen in 

de behandeldiensten 

o Er is een zoektocht geweest naar een geschikt model om de 

organisatie verder aan te sturen. 

 
 Vanaf 2010 is er sprake van een uitgewerkt strategisch management dat het 

kwaliteitsbeleid omvat. Er zijn voor de periode 2011-2015 6 strategische doelstellingen 

bepaald, en 12 strategische succesfactoren. Eén en ander wordt verder 

geconcretiseerd in 56 operationele doelstellingen met een plan van aanpak. De ambitie 

is daarbij niet gering: “ hierin wordt in detail elke actie, te bereiken doel, 

verantwoordelijke en tijdsaanduiding uitgeschreven. Daarnaast worden voor elke 

strategische doelstelling prestatie-indicatoren uitgewerkt en een opvolgschema 

vastgelegd om vanaf 2011 continu te monitoren, te analyseren en bij te sturen”. 

 

 Naast het KWHB is er een document beschikbaar dat op coherente wijze de invoering 

van het concept strategisch management beschrijft. Voor het jaar 2011 zijn voor 36 

operationele doelstellingen ook projectfiches opgemaakt die voor elk project de 

verantwoordelijken, de doelstellingen, de te ondernemen acties en een tijdschema 



34 

Auditverslag Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan – 9900 Eeklo (erkenningsnummer 956) 

/ A 

 

aangeven. Omdat het hele systeem zich nog in een beginstadium bevindt en omdat 

het zich ook over een zeer groot aantal thema’s uitspreidt, is het niet goed in te 

schatten of er ook resultaten bereikt worden die (klinische) relevantie hebben en 

voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsdecreet om een selectief aantal thema’s op 

een grondige en methodische wijze uit te werken. 

 
 Het lijkt er sterk op dat het strategisch management een instrument is dat vooral door 

directieleden en stafmedewerkers wordt gehanteerd. Er zal moeten over gewaakt 

worden dat de afstand tussen de hoger omschreven ambitie en de praktijk op de 

werkvloer van een behandelafdeling niet te groot wordt. 

 
 In de reeks van 36 operationele doelstellingen en projectfiches voor 2011 zijn er een 

20-tal die gaan over aspecten van klinische performantie, en die mits voldoende 

uitwerking kunnen beschouwd worden als behorend tot het kwaliteitsbeleid in 

specifieke zin (met name voldoen aan de vereisten van het kwaliteitsdecreet). De 

overige hebben betrekking op intern beleid en dus op aspecten van kwaliteitsbeleid in 

ruime zin (met name wat elke organisatie moet opvolgen zelfs indien er helemaal geen 

kwaliteitsdecreet zou zijn). Het ontbreekt wel aan doelstellingen die actueel zeer 

relevant zijn op het niveau van de eigenlijke kwaliteit van zorg, met name het toetsen 

van de behandelpraktijk aan richtlijnen van een kenniscentrum zoals het 

Trimbosinstituut, en het opvolgen van de ontwikkelingen op het gebied van 

outcomemeting. In de conceptplannen van de behandelafdelingen wordt hieraan wel 

enige aandacht besteed. 

Sterk punt 

 Het concept van de strategische planning is op een coherente wijze opgezet. In de 

operationele doelstellingen is voldoende ruimte voor aspecten van klinische 

performantie. 

Tekortkomingen 

 In de periode tussen 2006 en 2010 is er onvoldoende gezorgd voor continuïteit in de 

uitwerking van het kwaliteitsbeleid 

 
 Het strategisch management van PZ Sint Jan omvat niet minder dan 56 doelstellingen, 

waarvan er 36 in 2011 geconcretiseerd zijn in een projectfiche. Voor de overige zal dat 

in 2012 gebeuren. Het risico bestaat dat er aan teveel thema’s tegelijk moet gewerkt 

worden en dat dit ten koste gaat van de verwachting van het Vlaams kwaliteitsdecreet 

om een aantal klinische en operationele thema’s op een methodische wijze grondig uit 

te werken. 

Aanbevelingen 

 Voor de evaluatie en de actualisatie van de therapeutische visies van de verschillende 

behandelafdelingen is het zeer aangewezen om een toetsing te doen aan de richtlijnen 

van een multidisciplinair kenniscentrum zoals het Trimbosinstituut. 

 
 Gelet op het belang dat in de verschillende documenten gehecht wordt aan de 

werkalliantie is het nuttig om de ontwikkelingen op het vlak van outcome management, 

die een onderbouwde monitoring van dit aspect beogen, op te volgen. 
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6 Module Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

Algemene vaststellingen 

 Het organogram van het ziekenhuis kent een vrij klassieke structuur waarbij er een 

hiërarchische lijn is tussen de directie ( algemeen directeur, hoofdgeneesheer, 

therapeutisch directeur en verpleegkundig directeur), de staffuncties en middenkader 

en het departement patiëntenzorg. 

Het Comité Ziekenhuishygiëne, de ombudsfunctie en de diensten van het logistiek 

departement leggen ook verantwoording af aan de directie. 

Het departement patiëntenzorg vermeldt de 4 te onderscheiden diensten (Dienst 

Algemene psychiatrie, Dienst Dubbele diagnose, Dienst Dagkliniek en Dienst 

Ouderenpsychiatrie) en de aansturing ervan. 

 
 De aanwerving van het personeel is niet uitgeschreven in een procedure maar in een 

proces, gevisualiseerd in een stroomdiagram. Het stroomdiagram is duidelijk en 

vermeldt al de stappen, beginnend bij de opstart van een vacature tot en met de 

afsprakenregeling m.b.t. de opvang van de nieuwe medewerker. 

 
 Tweemaal per jaar wordt een informatie-sessie gegeven voor nieuwe medewerkers. 

Het programma is gebundeld in een hand-out presentatie. 

Vervolgens is er een inloopschema voor nieuwe medewerkers in de directe 

patiëntenzorg, die te consulteren is op intranet. Het inlooptraject beloopt 6 maanden. 

Coachinggesprekken kunnen tijdens het inlooptraject georganiseerd worden met een 

vaste frequentie of continu. 

In 2012 zal een inlooptraject uitgewerkt worden voor alle andere disciplines. 

 
 Het ziekenhuis kent weinig personeelsverloop, scoort goed bij benchmarking op 

absenteïsme en kan op vandaag vacatures tijdig invullen. 

Er wordt een actief recruteringsbeleid gevoerd. Stagiaires en jobstudenten die voldoen 

aan de verwachtingen van het ziekenhuis worden vroegtijdig aangesproken. Spontane 

sollicitaties worden bijgehouden en zijn het eerste aanspreekpunt bij een open 

betrekking. 

Wie het ziekenhuis verlaat heeft een exitgesprek met de directie 

 
 De functie van begeleider (her)intreders is verdeeld over 3 verpleegkundigen voor wat 

de zorginhoudelijke functies betreft. De coördinatie en opvolging gebeuren door het 

middenkader. 

Stagiaires worden op afdelingsniveau begeleid door een mentor, voorheen door de 

hoofdverpleegkundige. De mentoren volgden een specifieke opleiding m.b.t. 

mentorschap. 

 
 Momenteel beschikt het ziekenhuis niet over een uitgeschreven VTO-beleid. 

Desondanks wordt veel aandacht besteed aan vorming. Er is een ruim vormingsbudget 

en op jaarbasis overstijgt het aantal uren vorming ruim het dubbele van wat verwacht 

wordt. Medewerkers die hun bijzondere beroepstitel willen behouden moeten in ieder 

geval voldoen aan de vereiste uren vorming. 
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Zowel externe (o.a. nieuwe ontwikkelingen) als interne (o.a. noden) vormingen komen 

aan bod. De gevolgde vormingen worden globaal opgelijst en worden halfjaarlijks 

opgevolgd. Er is mogelijkheid tot het trekken van individuele fiches. 

Van wie een externe vorming volgde wordt een evaluatie verwacht op basis van 3 

vragen en is er een terugkoppeling naar het team. 

 
 Voor alle disciplines is een functiekaart beschikbaar. Voor de functie van 

hoofdverpleegkundige is ook een competentieprofiel. De andere disciplines volgen in 

2012. 

Van zodra alle competentieprofielen beschikbaar zijn zal terug worden overgegaan tot 

jaarlijkse functioneringsgesprekken voor alle medewerkers. 

 
 Aan de permanente vorming van de hoofdverpleegkundigen wordt enerzijds gevolg 

gegeven door het volgen van interne vormingen en het aansluiten bij het aanbod van 

Zorgnet Vlaanderen ( bv. uurroosterbeleid). Verder sluiten de hoofdverpleegkundigen 

aan bij een provinciaal initiatief waaraan 12 psychiatrische ziekenhuizen participeren. 

De 1ste vorming betrof juridische aangelegenheden, de 2de vorming 

outcomemanagement in de GGZ. 

 
 Er is een eerste insteek voor een procedure m.b.t. het disfunctioneren van 

medewerkers/leidinggevenden. 

Sterke punten 

 In het ziekenhuis is een eerste aanzet gegeven tot het werken met referentiepersonen. 

Een verpleegkundige startte met een voorbereidende opleiding tot het behalen van een 

Bijzondere Beroepstitel GGZ, een andere medewerker zal een opleiding volgen i.v.m. 

neurologische zorg. 

 
 Begin 2012 wordt gestart met de implementatie van het elektronisch patiëntendossier 

(PDP) van Regas. Omdat meerdere ziekenhuizen gebruik zullen maken van dit dossier 

fungeert één ziekenhuis als pilootproject. Inmiddels maakt het ziekenhuis prioritair werk 

van het ontwikkelen van een onderbouwd behandelplan. Hoofdverpleegkundigen zitten 

hiervoor samen in een werkgroep. 

Aanbevelingen 

 Het ziekenhuis neemt momenteel een aantal initiatieven m.b.t. de zorg voor de 

zorgende, zoals verder in dit verslag wordt aangegeven. Het strekt tot aanbeveling om 

eens na te denken over de meerwaarde van het organiseren van teambuildingsdagen 

die de groepssfeer nog kunnen versterken. 

 
 Bij het uitwerken van een VTO-beleid zijn volgende onderwerpen belangrijk: 

behoeftepeiling, planning, uitvoering, registratie en evaluatie. 

 
 

6.2 Personeelsomkadering 

Algemene vaststellingen 

 Op datum van 4 oktober 2011 was er volgende personeelsbestaffing op de 

onderscheiden diensten: 
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Normpersoneel Dienst Algemene psychiatrie: 20A, 48T, 2a(n), 5a(d), 3 t(n) 

o Gegrad. ZH. Verpleegkundige 3,13 vte 

o Gegrad. Psych. Verpleegkundige (incl. 2HV) 7,15 vte 

o Gebrev. ZH. Verpleegkundige 7,23 vte 

o Gebrev. Psych. Verpleegkundige 5,00 vte 

o Ziekenhuisassistent 0,60 vte 

o Psycholoog 2,50 vte 

o Maatschappelijk assistent 2,10 vte 

o Ergotherapeut 3,80 vte 

o Kinesist 1,20 vte 

o Kinderverzorgster 0,60 vte 

 
Andere statuten: 

o Gegrad. Psych. Vpl. 1,00 vte (soc. Maribel) 

o Zorgkundige 0,60 vte (IBF) 

 
Normpersoneel Dienst Dubbel Diagnose: 10A, 25T, 3 t(d) 

o Gegrad. Psych. Vpl. (incl. HV) 3,80 vte 

o Gegrad. ZH. Vpl. 2,00 vte 

o Gebrev. ZH. Vpl. 1,55 vte 

o Gebrev. Psych. Vpl. 3,00 vte 

o Opvoeder 0,80 vte 

o Psycholoog 1,50 vte 

o Maatschappelijk assistent 1,00 vte 

o Ergotherapeut 1,00 vte 

o Kinesist 1,00 vte 

o Orthopedagoge 1,00 vte 

o Assistent psychologie (A1) 0,50 vte 

 
Normpersoneel Dagkliniek:  10a(d), 25 t(d) 

o Gegrad. Psych. Vpl. (incl. HV) 2,50 vte 

o Psycholoog 1,40 vte 

o Maatschappelijk assistent 0,50 vte 

o Kinesist 0,50 vte 

o Ergotherapeut 2,60 vte 

o Bachelor creatief therapeute 1,00 vte 

 
Normpersoneel Dienst Ouderenpsychiatrie OB: 3A, 22T, 2a(d), 2t(n), 7t(d) 

o Gegrad. Psych. Vpl.(incl. HV) 2,00 vte 

o Gegrad. ZH. verpl. 0,50 vte 

o Gebrev. ZH. Vpl. 1,10 vte 

o Gebrev. psych. verpl. 1,80 vte 

o ZH. assistent 0,60 vte 

o Psycholoog 1,00 vte 

o Maatschappelijk assistent 0,30 vte 

o Logopedist 0,50 vte 

o Ergotherapeut 2,00 vte 

o Paramedisch personeel 0,25 vte 

o Zorgkundige 3,30 vte 
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Andere statuten: 

o Zorgkundige 0,60 vte (IBF) 

 
Normpersoneel Dienst Ouderenpsychiatrie: 24 Sp 

o Gegrad. ZH. Vpl. (incl. HV.) 2,00 vte 

o Gebrev. Psych. Vpl. 1,00 vte 

o Gebrev. ZH. Vpl. 4,90 vte 

o Psycholoog 0,60 vte 

o Maatschappelijk assistent 0,20 vte 

o Kinesist 0,50 vte 

o Param. Personeel 0,13 vte 

o Zorgkundigen 2,43 vte 

 
Andere statuten: 

IBF 

o Kinderverzorgster 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

 
Sociale Maribel 

o Ergotherapeut 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

 
Startbaan 

o Gebrev. ZH. verpl. 1,00 vte 

 
Mobiele equipe 

o Logopedist 1,00 vte 

o Ziekenhuisassistent 1,00 vte 

o Gebrev. psych. Verpleegkundige 3,60 vte 

o Gebrev. ZH Verpleegkundige 0,50 vte 

o Gegrad. Psych. Verpleegkundige 4,00 vte 

o Gegrad. ZH. Verpleegkundige 1,60 vte 

o Opvoeder 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

 
Administratieve functies, directie en staf 

o Algemeen directeur 1,00 vte 

o Verpleegkundig directeur 1,00 vte 

o Therapeutisch directeur 0,80 vte 

o Apotheker 1,50 vte 

o Farmaceutisch Techn. Assist. 0,75 vte 

o Kwaliteitscoördinator 0,71 vte 

o Medewerker patiëntenzorg 1,80 vte 

 
Het aantal ADV-dagen bedraagt 2,19 vte. voor de ganse personeelsequipe. 
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Aanbevelingen 

 Het strekt tot aanbeveling om in de personeelslijst prioritair aandacht te hebben voor 

de behaalde kwalificatie(s) van de medewerkers. De functie is ondergeschikt aan de 

kwalificatie. 

 
 Binnen de personeelsequipe is er geen diëtist. Het strekt tot aanbeveling om de 

aanwerving van deze discipline in overweging te nemen, dit om tegemoet te komen 

aan de verwachtingen die gesteld worden t.a.v. de voeding op de afdelingen en het 

voorschrijven van de nodige diëten en omdat voeding een kwaliteitsproject is. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

7.1 Infrastructuur 

Algemene vaststelling 

 Op enkele gebouwen na is de infrastructuur volledig vernieuwd. Het is een mooie 

campus. De gebouwen zijn proper en goed onderhouden. 

7.2 Ombudsfunctie 

Algemene vaststellingen 

 De externe ombudspersoon is medewerker van PopovGGZ vzw ( Overlegplatform 

Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen). Zij is bereikbaar op volgende manier: 

Adres: Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent 

Tel. 09/216 65 50 

Fax. 09/216 65 59 

Gsm. 0476/30 64 44 (maandag, dinsdag, donderdag tijdens de kantooruren) 

Email: XXXX 

Website: www.ombudsfunctieggz.be 

Aanwezig: donderdag van 9 tot 12 u, zituur van 9.30 tot 10 u. 

Brievenbus: op de afdelingen en op verschillende plaatsen in het ziekenhuis. 

 
 De ombudsvrouw heeft een loper van het gehele ziekenhuis. Zij kan op alle afdelingen 

(ook de gesloten) binnen en buiten lopen. 

 
 Zij is eveneens actief als ombudspersoon in een aantal andere voorzieningen, dit in 

totaal voor 0,80 vte. Van opleiding is zij licentiate in de psychologische en 

pedagogische wetenschappen. In 2008 volgde zij een bijkomende postacademische 

opleiding in bemiddeling. 

 
 In 2009 was er een stijging van het aantal aanmeldingen en het aantal aanmelders. 

2010 ligt in dezelfde lijn als 2009. 

 
 2007 2008 2009 2010 

Aanmeldingen 67 60 85 83 

Aanmelders 49 46 57 55 

 
 Bij 96,34 % van de aanmeldingen is er een face to face contact op dezelfde datum, 

2,43 % binnen de week, wat een stijging is t.o.v. 2009. Alle dossiers werden afgesloten 

zonder verwijzing. 

 
 40,96 % van de schriftelijke aanmeldingen gebeurde via de aanvraagbriefjes in de 

bussen van de ombudspersoon op de afdelingen. Het aantal directe contacten daalde 

t.o. van 2009 maar verschoof naar telefonische contacten. 

 
 Momenteel is er enkel een externe ombudspersoon. Bij het ontvangen van een klacht 

wordt van haar verwacht dat de klacht wordt doorgegeven en besproken met de 

hoofdverpleegkundige. De hoofdverpleegkundige neemt vervolgens contact met de 

klager en zoekt naar de gepaste oplossing. De ombudspersoon wordt geïnformeerd 

over het verloop. Eventueel bevraagt zij nog de klager over de afloop van de klacht. 

mailto:chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be
http://www.ombudsfunctieggz.be/
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 Recent werd een stroomdiagram opgemaakt met het proces klachtenbeleid. Indien een 

patiënt een probleem of een klacht heeft wordt geacht dat een lid van het 

behandelteam het eerst hierover wordt aangesproken. Vervolgens de externe 

ombudspersoon. In functie van een oplossing wordt de vraag/klacht overlegd met de 

hoofdverpleegkundige. 

In beide gevallen wordt de patiënt geïnformeerd over het verloop van zijn klacht, de 

vraag/klacht wordt geregistreerd door een lid van het behandelteam (op een 

registratieformulier) en de externe ombudspersoon (registratie in eigen systeem). 

 
 Recent werd de kwaliteitscoördinator aangesteld als interne ombudspersoon. Het 

ingevulde registratieformulier “registratie van klacht patiënten” wordt aan de 

kwaliteitscoördinator overgemaakt. 

Verwacht wordt dat naast de externe ombudspersoon ook de interne ombudspersoon 

een jaarlijks evaluatierapport maakt. 

Beide jaarrapporten zullen vervolgens op hun beurt voorgelegd worden aan het 

directiecomité. Waar nodig zullen verbeterprojecten worden opgezet. 

De externe ombudspersoon werd recent formeel in kennis gesteld van de nieuwe 

ontwikkelingen. 

 
 De interne klachtenprocedure met klachtenbehandeling en klachtenbeleid dateert van 

10/08/2011 en is nog niet geïmplementeerd. Het is een OD voor 2012. 

 
 Op provinciaal niveau is er een huishoudelijk reglement m.b.t. de werking van de 

externe ombudspersoon. 
 

Non-conformiteiten 

 De functie van externe ombudspersoon wordt nauwelijks toegelicht in documenten die 

de patiënt ontvangt bij een opname in het ziekenhuis. Er wordt enkel een kleine folder 

overhandigd, die ter beschikking wordt gesteld vanuit het Overlegplatform. De externe 

klachtenprocedure en de functie van de externe ombudspersoon worden niet toegelicht 

in de onthaalbrochure van het ziekenhuis. 

 
 De ombudspersoon werkt op basis van het huishoudelijk reglement van de provincie 

Oost-Vlaanderen. Dit document werd door de directie ondertekend. 

Het reglement ligt niet ter inzage van de patiënten, medewerkers en andere 

belangstellenden. 

Tekortkomingen 

 Een klacht aan de ombudspersoon dient overgemaakt te worden aan de 

hoofdverpleegkundige die een eigen circuit volgt. De daaropvolgende week volgt een 

terugkoppeling naar de ombudspersoon. 

Met deze werkwijze heeft de ombudspersoon niet de mogelijkheid om ongehinderd in 

contact te treden met alle bij de klacht betrokken personen en kan zij haar rol als 

bemiddelaar niet opnemen. 

De nieuwe klachtenprocedure dient in die zin ook aangepast te worden. 

 
 Een van de herhalende klachten is de kwaliteit van de voeding op de afdelingen, niet in 

het restaurant. Het uitblijven van veranderingen stemt tot ongenoegen. Begin 2011 

werd een bevraging georganiseerd over de kwaliteit van de voeding wat een goede 
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zaak is maar bij het vooraf aankondigen geeft het resultaat van de bevraging een 

vertekend beeld. 

Het verbeterproject dat werd opgezet m.b.t. één spijs is een voorbeeld van hoe 

verandering kan teweeg gebracht worden. Het volgen van specifieke opleidingen door 

het keukenpersoneel kan ook een aanzet zijn tot verbetering. Het is noodzakelijk dat 

deze problemen op korte termijn definitief opgelost worden. 

 
In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat er tot op heden heel wat inspanningen 

geleverd werden om de oorzaak en de juiste basis van klacht te achterhalen, gezien 

hetzelfde menu wordt aangeleverd aan patiënten op afdelingen als in het restaurant. 

Het ziekenhuis stelt dat de problemen eerder moeten gezocht worden bij de aanpak 

van regeneratie op afdelingsniveau en het zoeken naar afstemming van verwachtingen 

van patiënten versus het aanbod in het kader van een grootkeuken. Veel problemen 

worden gesitueerd in de variatie van het beperkte aanbod van o.a. zoutarm en suiker- 

arme voeding, macrobiotische voeding, … en andere verwachtingen van patiënten. 
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8 Module Processen 

8.1 Organisatie van zorg 

Algemene vaststellingen 

Onthaal, intake en indicatiestelling 
 

 Het ziekenhuis is 24u. op 24u. toegankelijk. Het heeft geen centrale opnamedienst. 

Een opname in het ziekenhuis kan na doorverwijzing of op verzoek van de patiënt zelf. 

Een patiënt die zich aanmeldt aan de receptie wordt doorverwezen naar de dienst 

algemene psychiatrie, tenzij vooraf een afspraak werd gemaakt voor een welbepaalde 

afdeling (bv bij consult bij een psychiater) of de patiënt met zijn problematiek gekend is 

in het ziekenhuis. 

De patiënt wordt op de afdeling gezien door de (hoofd-)verpleegkundige en de eerste 

dag door een arts. 

 
 Normaliter wordt in het ziekenhuis niet gewerkt met wachtlijsten. Bij een aanmelding 

wordt de noodzaak tot opname bepaald in overleg tussen arts en 

(hoofd)verpleegkundige. Er is een dienstgebonden wachtlijst, te raadplegen en 

opgevolgd door de artsen en (hoofd)verpleegkundige. 

Voor patiënten die op de wachtlijst komen wordt er in overleg en met betrokkenheid 

van de verwijzer gezocht naar de best passende oplossing tot er een 

opnamemogelijkheid is. Bij urgentie wordt altijd een plaats gezocht in het ziekenhuis. 

 
 Het ziekenhuis hanteert in zijn globaliteit geen exclusiecriteria met uitzondering van de 

dagkliniek. Er wordt wel gekeken voor de doelgroepen gedetineerden, seksueel 

delinquenten en zwakbegaafden of het ziekenhuis een aanbod heeft waarvoor een 

opname een goed zorgaanbod is. Agressie incidentie is een criterium bij heropname. 

Verder zijn er wel de afdelingsspecifieke exclusiecriteria. 

Patiënten met een vreemde nationaliteit komen in aanmerking voor een opname. 

Indien hij/zij onvoldoende Nederlands kent wordt beroep gedaan op de tolkendienst 

van de provincie, interculturele medewerkers of op het Rode Kruis. 

 
 Het proces van opnamecoördinatie of aanvraag tot mutatie is vervat in een flowchart. 

De opnamecoördinatie gebeurt in eerste instantie door de hoofdverpleegkundige, in 2de 

instantie door diens back up en de permanentie door een verpleegkundige van de 

dienst. Na inventarisatie met invulling van het aanmeldingsformulier wordt het 

geneesheer-diensthoofd gecontacteerd die op basis van de gegevens oordeelt over de 

opname. Bij een positief advies zal een lid van het behandelend team (meestal 

volgverpleegkundige) de intake doen. Bij een negatief advies is er contact met de 

verwijzer. De beslissing wordt gemotiveerd en er wordt gezocht naar een alternatief. 

Bij patiënten die doorverwezen worden vanuit het regionaal AZ wordt nagegaan of een 

intakegesprek noodzakelijk is. 

 
 Meerdere informatiebrochures/documenten worden door het teamlid die de intake doet 

toegelicht. De documenten hebben betrekking op de kostprijs van een opname, de 

kamerkeuze, attest rijgeschiktheid, verklaring medicatieafgifte, en een fiche met alle 

contactpersonen binnen het ziekenhuis. Een foldertje over de externe ombudspersoon 

en de wet ‘Rechten van de patiënt’. 
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Elke patiënt ontvangt een algemene onthaalbrochure van het ziekenhuis en het 

huishoudelijk reglement/brochure van zijn afdeling. 

 
 Twee weken na opname is er een eerste multidisciplinaire indicatiestelling op een 

teamvergadering, waar alle waardedomeinen aan bod komen. Een behandelplan wordt 

opgesteld dat vervolgens wordt voorgelegd aan de patiënt door de 

volgverpleegkundige. Vervolgens is er op regelmatige basis 

(afdelingsgebonden/afhankelijk van de toestand van de patiënt) en indien nodig een 

patiëntenbespreking waar de problemen uitgediept worden én een evaluatie van het 

behandelplan met oppuntstelling. De behandelende arts en het geneesheer- 

diensthoofd worden geacht aanwezig te zijn op de teamvergaderingen en de 

patiëntenbespreking. Ook internisten sluiten geregeld aan. 

 
 Bij de opname wordt een patiënt toegewezen aan een afdelingspsychiater, tenzij de 

patiënt al in behandeling is. De patiënt wordt door zijn behandelende arts gevolgd 

gedurende het ganse opnametraject (uitzondering: ouderenpsychiatrie en dubbele 

diagnose) en over de klinieken heen. Patiënten die een 2de opinie wensen kunnen die 

stap zetten, maar naar een externe arts. 

De patiënten kunnen via de verpleging altijd een afspraak aanvragen bij hun 

behandelende arts. 

 
 De instelling werkt met volgverpleegkundigen, die gedurende het verblijf op de afdeling 

het aanspreekpunt en vertrouwenspersoon is en het opneemt voor de patiënt. 

Het ziekenhuis doet pogingen om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren. 

Huisartsen die belangstelling tonen worden door de behandelende arts op regelmatige 

basis gebriefd. Op de Sp-afdeling is de samenwerking met de huisartsen/verwijzers 

goed ingeburgerd. 

 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 

 In het ziekenhuis wordt de sociale dienst niet centraal georganiseerd. Maatschappelijk 

werkers zijn vast toegewezen aan een afdeling en worden aangestuurd door de 

hoofdverpleegkundige (cfr. functiekaart). Bij afwezigheid neemt een collega over van 

een andere afdeling én op ziekenhuisniveau is er altijd een maatschappelijk werker 

beschikbaar. Van hen wordt ook verwacht zich flexibel op te stellen en beschikbaar te 

zijn buiten de bureeluren ingeval dit nodig mocht zijn. 

 
 De vakgroepwerking werd, net zoals voor de andere disciplines, opgeheven. 

Maandelijks is er wel overleg met alle maatschappelijk werkers in aanwezigheid van 

een stafmedewerker. 

 
 In tegenstelling tot wat het organogram aangeeft is de maatschappelijk werker geen lid 

van het team die de afdeling aanstuurt. Zij is niet betrokken bij het directe 

opnamebeleid (taak van geneesheer-diensthoofd en hoofdverpleegkundige) en wordt 

ook niet betrokken voor het administratieve luik bij een opname (bv. regeling 

kostprijs/kamer, toelichting onthaalbrochure enz.) 

Het 1ste contact tussen patiënt en maatschappelijk werker is niet standaard bepaald. 

Bijvoorbeeld op de dienst algemene psychiatrie en dubbeldiagnose ziet de 

maatschappelijk werker zo snel mogelijk de patiënt en maakt een afspraak voor een 

volgend contact, voor de socio-woningen is dit op indicatie, bij overdracht van het 

dossier naar een andere afdeling binnen de 48 u. 
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 Er is een voorlopige versie van functiekaart voor de maatschappelijk werkers. Uit dit 

document is af te leiden dat het hoofddoel van de functie is het bemiddelen en 

faciliteren t.o.v. patiënt en familie. Mits akkoord van de patiënt is zij/hij een brug tussen 

externen en familie. 

De maatschappelijk werker is een volwaardig teamlid, sluit aan bij alle 

overlegmomenten die betrekking hebben op de patiënt. Voorbereiding van het ontslag 

maakt daar deel van uit. Eén maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor het 

ontslagmanagement, maar het wordt ziekenhuisbreed toegepast. 

 
 Op elke afdeling zijn standaard therapie schema’s beschikbaar. Deze worden in 

overleg met de patiënt individueel aangepast. Noden, verwachtingen en mogelijkheden 

van de individuele patiënt maken hier deel van uit. Het aanbod en de aanpak zijn 

herstelgericht. Elk teamlid draagt daartoe bij o.a. door het signaleren van problemen en 

het nadenken over en voorstellen van alternatieven. 

 
 Tenzij de patiënt anders bepaalt, is het betrekken van de familie in de behandeling van 

de patiënt een optie in het ziekenhuis. Op de Sp-dienst is de betrokkenheid van de 

familie intensief. 

 
 Psycho-educatie is zo wat een opdracht voor de onderscheiden disciplines die 

betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg. Zo neemt men vanuit de apotheek psycho- 

educatie op betreffende medicatie. Psycho-educatiefolders van cliëntenorganisaties 

zijn ter beschikking in het ziekenhuis. 

 
 Momenteel wordt er niet samengewerkt met patiënten- en familieorganisaties; in 

tegenstelling met de psychiatrische thuiszorg, waar het ziekenhuis ook partner is en 

waar zij als partner uitgenodigd worden op de adviesgroep. 

 

Ontslag 
 

 Een ontslag n.a.v. het afronden van de behandeling is de meest evidente vorm van 

ontslag. Het ontslag van een patiënt is altijd een multidisciplinaire beslissing in 

samenspraak met de patiënt. Al van bij de opname is er aandacht voor een ontslag. 

Het invullen van de netwerkkaart maakt daar deel van uit. 

In voorbereiding op het ontslag kan de patiënt volgens een getrapt systeem buiten het 

ziekenhuis verblijven. 

 
 Vanuit het ziekenhuis sluit men aan bij het zorgoverleg met de 1ste, 2de en 3de lijn. 

Professionele hulpverleners en het sociaal netwerk overleggen samen over welke zorg 

er verder nodig is ter ondersteuning van de patiënt. 

De 3de lijn is vragende partij voor handreiken. 

 
 Een tweetal mutualiteiten biedt ondersteuning aan patiënten van de ouderenpsychiatrie 

die terugkeren naar de eigen woning. Een ergotherapeute adviseert voor 

aanpassingen in de woning (o.a. valpreventie, facilitaire aanpassingen) Bij het 

ontbreken van dergelijk advies zal het ziekenhuis voor ouderenpsychiatrie hiervoor zelf 

initiatief nemen. 

 
 De continuïteit van zorg kan uitgaan van: dag- nachthospitalisatie, individuele nazorg 

bij de behandelende psychiater, dagkliniek, postkuur voor 3 maand met een éénmalige 
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verlenging van 3 maand en Psychiatrische Zorg Thuis. Er is een samenwerking met 

het CGG. Jaarlijks worden ook een aantal patiënten opgenomen in een WZC, PVT of 

gaan naar IBW. 

Bij ontslag naar dergelijke setting is er niet alleen een briefing m.b.t. het medisch luik 

maar wordt er per discipline een eindverslag gemaakt. Het PZ blijkt ook 

aanspreekpunt. 

Sterk punt 

 Eén van de operationele doelstellingen voor 2011 was het uitwerken van een 

cliëntenstroomschema per doelgroep. 

Het voorgelegde document, een lovenswaardige insteek, omvat: 

o Het zorgproces (van aanmelding tot ontslag) 

o Proces opnamecoördinatie 

o Het behandelproces 

o Proces ontslagmanagement. 

Tekortkomingen 

 Het proces van zorgvraag tot zorgeffectuering en ontslag is niet volledig in kaart 

gebracht. In elke van de te onderscheiden processen zijn er een aantal elementen die 

nog ontbreken of om verduidelijking vragen. Deze zijn niet allemaal te vervatten in een 

stroomdiagram. Een tekstuele verduidelijking/aanvulling is hierbij nodig. Bv. inclusie- 

exclusiecriteria, toegankelijkheid, risico-inschatting, verantwoordelijkheden, enz. 

 
 In het proces van aanvraag tot opname/aanvraag tot mutatie is niet duidelijk wie welke 

verantwoordelijkheid heeft, binnen welk tijdsbestek (bv. wie neemt contact met de 

verwijzer, wanneer, wie is het lid van het behandelteam, …). De taken van het teamlid 

die de intake doet ontbreken ook in het proces. De plaats van de maatschappelijk 

werker is niet opgenomen in dit proces 

 
In het behandelproces ontbreken duidelijke afspraken m.b.t. de termijn waarbinnen de 

onderscheiden stappen gebeuren, de inhoud van de stappen, wie de 

eindverantwoordelijke is en welke taken hij/zij opneemt, wie terug koppelt naar de 

patiënt. 

 
De bovenvermelde tekortkomingen zijn ook van toepassing in het proces 

ontslagmanagement. 

Aanbevelingen 

 Het verdient de voorkeur dat in de mate van het mogelijke de afdelingsarts ook de 

behandelende arts is. 

 
 Vanuit de multidisciplinaire werking wordt gewerkt vanuit ‘het gedeeld beroepsgeheim’. 

Deze werkwijze wordt niet formeel toegelicht aan de patiënten. 

 
 Geregeld komt de opmerking aan bod dat indirecte patiëntenzorg ten koste gaat van 

directe patiëntenzorg. Het strekt tot aanbeveling om als ziekenhuis zich kritisch op te 

stellen en te luisteren naar de medewerkers en in onderling overleg te werken aan een 

taakuitzuivering. 
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 De gesprekken met de psychiater/ behandelende arts maken momenteel geen deel uit 

van het behandelplan van de patiënt strictu sensu. 

Het lijkt aangewezen om de onderzoeken en gesprekken met de artsen wat beter vast 

te leggen: in het behandelplan (als belangrijk onderdeel van de behandeling), maar 

ook wat de structuur en frequentie betreft (ook de momenten die vooraf kenbaar 

gemaakt worden aan de patiënt), waarbij dit onderdeel van de behandeling het niveau 

van de “afdelingsrondes” kan overstijgen. 

Deze werkwijze zal tegemoet komen aan de opmerking dat patiënten hun artsen té 

weinig zien en aan de vereisten van een kwalitatieve zorgverlening. Het ter beschikking 

stellen van het behandelplan aan de patiënt is hierbij meteen een geheugensteun. 

 
 Het psychiatrisch ziekenhuis werkt momenteel niet samen met patiënten- noch 

familieorganisaties, de KOPP-werking is niet gekend in het ziekenhuis. Het is 

aangewezen zowel op de website als in de onthaalbrochure van het ziekenhuis de 

coördinaten van de organisaties te vermelden. Het is ook aangewezen om een KOPP- 

werking op te zetten. 

 
 Het ziekenhuis is niet bekend met een crisiskaart/houvastplan. 

 
 Op het niveau van het ziekenhuis is een algemene informatiebrochure en per afdeling 

een afdelingsspecifieke brochure (als bijlage). Het is aangewezen beide documenten 

op elkaar af te stemmen. 

 
Van een goede informatiebrochure wordt verwacht dat volgende elementen, met 

toelichting, er onderdeel van zijn: 

 
o Bereikbaarheid van het ziekenhuis 

o Het zorgvisie/zorgprogramma ( per afdeling) 

o Teamsamenstelling ‘per afdeling’ 

o Verloop van een opname (opname, behandelfase, ontslagfase en nazorg) 

o Dagindeling in het weekend 

o Therapieschema (+ duiding bij het aanbod) 

o Taken van de disciplines en wat de zorg inhoudt 

o Sociale dienst (bereikbaarheid, verantwoordelijkheden) 

o Bereikbaarheid en beschikbaarheid van de psychiater en psycholoog 

o Maaltijdgebeuren (op afdelingsniveau) 

o Huisreglement en ‘toelichting’ 

o Klachtenbemiddeling en toelichting bij de externe en (interne)procedure (folder 

ter informatie). 

 
 

8.2 Intern rampenplan 

Algemene vaststellingen 

 Er is een intern noodplan voor het ziekenhuis, laatst bijgewerkt in januari 2011, dat van 

toepassing is op het domein van het ziekenhuis. 

 
 Het plan omvat: 

o Deel 1: brandbestrijdings- en ontruimingsplan 

o Deel 2: intern noodplan Visio. 
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Aanvullend zijn een aantal bijlagen: 

o Een beslissingsschema 

o Rookalarm 

o Algemene informatie 

o Nuttige telefoonnummers 

o Taakomschrijving van de verantwoordelijke 

o Taakomschrijving van de crisisploeg 

o brandalarm 

 

 
8.3 Apotheek en medicatiedistributie 

Algemene vaststellingen 

 De apotheek maakt deel uit van een associatie. Bij het erkenningsdossier werden geen 

elementen voorgelegd die betrekking hebben op dit luik. Bijgevolg is dit geen voorwerp 

van onderzoek geweest. 

 
 De apotheek is gelegen in een afzonderlijk gebouw op de campus (gebouw J.) In de 

apotheek zijn 1,5 vte apotheker en 0,75 vte. farmaceutisch technisch assistent tewerk- 

gesteld. De apotheek is op werkdagen geopend van 9 tot 15.30 u. Na sluitingstijd 

begeven zich één van de beide apothekers naar het ziekenhuis waarmee een 

associatie voor de apotheek werd ondertekend. 

 
 In de procedure geneesmiddelenflow is een stappenplan over wat dient te gebeuren bij 

urgentie medicatie bij afwezigheid van de apotheker of zijn vervanger, m.n.: 

 
o er zijn 2 spoedkasten (voor psychofarmaca dienst acute psychiatrie, 

somatische middelen op de dienst ouderenpsychiatrie) 

o met een zoekprogramma een transfer van andere patiënten 

o telefonisch een alternatief vragen aan de apotheker en zo nodig contact 

opnemen met de voorschrijvende of behandelende arts 

o wachtdienst van het AZ Alma: het PZ gaat met het voorschrift naar het AZ. 

Het gebruik van een huisapotheek werd stop gezet. 

 Vanuit de apotheek zijn regelmatige controles op: 

o de medicatiekasten: 4 x per jaar 

o de spoedkasten: twee maandelijks 

o toezicht op de correcte registratie van toediening: maandelijks 

o dagelijks registratie van de koelkasttemperatuur: twee maandelijkse controle. 

 
 Er wordt gestreefd zo dicht mogelijk de wettelijke termijn van 5 dagen te benaderen 

voor de bedeling van de medicatie. In afwachting van een robotisatie wordt de 

patiëntenvoorraad op de afdelingen periodiek toegeleverd door de apotheek volgens 

een welbepaald schema. De module depressie en de module opname en 

indicatiestelling wordt om de 7 dagen bevoorraad. De overige modules om de 14 

dagen. 

 
 De arts schrijft medicatie voor op papier en tekent dit voorschrift af. De 

verpleegkundige geeft het voorschrift in op de fiche van de patiënt en de arts valideert. 
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Deze werkwijze loopt vlot. Het enige probleem dat zich momenteel stelt is het 

voorschrijven van medicatie door de internist, die niet altijd valideert. 

 
 Elke afdeling beschikt over een koelkast die enkel gebruikt wordt voor het bewaren van 

medicatie. Er is een dagelijks opvolging met registratie. De apotheker controleert 

regelmatig. 

 
 Er wordt in het ziekenhuis veel gewerkt met staand orders. Voorwaarde is dat het 

staand order per individuele patiënt is uitgeschreven. De arts wordt gecontacteerd bij 

elke toepassing maar hierover is geen schriftelijke bevestiging van de arts. 

Bij een telefonische opdracht wordt gewerkt met een “naschrift”. 

 
 De deeltijds werkende apotheker is verantwoordelijk voor het bijhouden van het 

geneesmiddelenformularium en het geven van psycho-educatie op de afdeling (o.a. 

depressiekliniek). De apotheker wordt ook betrokken bij vorming voor (nieuwe) 

medewerkers. 

 
 De apotheker geeft aan dat patiënten die behandeld worden in de dagkliniek een 

probleem geven in het opvolgen van de medicatie. Op de dagen dat zij naar de 

dagkliniek komen krijgen zij hun medicatie in het ziekenhuis, op andere dagen 

gebruiken zij medicatie die bij een apotheker werd aangekocht. 

 
 Wie bij opname medicatie meebrengt van thuis geeft deze af op de afdeling. 

Gedurende de opname wordt deze medicatie op naam van de patiënt (alfabetisch 

bijgehouden) bewaard in de apotheek en niet op de afdeling. Alle medicatie wordt bij 

ontslag terug gegeven aan de patiënt en kan tot 14 d. na ontslag worden afgehaald, 

tenzij er tegenindicatie is van de behandelende arts. 

Sterke punten 

 De procedure geneesmiddelenflow is transparant en bevat en omschrijft alle stappen 

en handelingen die tijdens het traject (kunnen) voorkomen. 

Nieuwe medewerkers krijgen toegang tot het medicatiebeheer door de apotheker en 

worden binnen de eerste 14 dagen van tewerkstelling opgeleid in medicatiebeheer. 

 
 Het ziekenhuis diende een project in bij het FOD m.b.t. het bewaken van het gebruik 

van SGA (2de generatie antipsychotica). In 2010 werd dit goedgekeurd. Het project 

werd opgestart op ouderenpsychiatrie, depressiekliniek, de psychoseafdeling en de 

socio-woningen. De teamvergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de 

apotheker. Het goed gebruik van geneesmiddelen wordt nu actief bewaakt op de 5 

afdelingen. 

 
 Er zijn 28 folders beschikbaar betreffende geneesmiddeleninformatie. Het is de 

bedoeling deze folders te gebruiken in psycho-educatie sessies op de verschillende 

diensten. Op de depressiekliniek wordt psycho-educatie gegeven door de apotheker. 

Non-conformiteiten 

 In de procedure m.b.t. geneesmiddelenflow wordt aangegeven dat nieuwe 

verpleegkundigen, verpleegassistenten en verzorgenden een opleiding krijgen i.v.m. 

het medicatiebeheer. En dat alleen-leesrecht wordt gegeven aan maatschappelijk 
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werkers. In punt 4 ‘Klaarzetten van medicatie’ wordt aangegeven dat het klaarzetten 

gebeurt door een verpleegkundige of zorgverpleegkundige met een attest art. 54bis. 

Hierbij wordt verwezen naar het K.B. van de zorgkundigen waarin bepaald wordt dat 

zorgkundigen enkel medicatie mogen toedienen en wel onder de strikte voorwaarden 

van art. 2 en art. 3 van dit besluit. 

Hierbij wordt ook opgemerkt dat medewerkers geregulariseerd via art. 54bis niet de 

beroepstitel van verpleegkundigen dragen en bijgevolg ook niet in aanmerking komen 

voor het klaarzetten van de medicatie. 

Dit punt werd tijdens de terugkomdag verduidelijkt. 

 
 Verdovende medicatie wordt momenteel bewaard in een afgesloten ‘algemene’ 

medicatiekast die beperkt toegankelijk is. Het afzonderlijk bewaren van dergelijke 

medicatie (met de nodige bewijsvoering) is een wettelijke verplichting. 

Tekortkomingen 

 Het voorschrijven van medicatie dient rechtstreeks en geïnformatiseerd te gebeuren 

door de arts en niet ingebracht te worden in de geïnformatiseerde medicatiefiche door 

de verpleegkundige om daarna gevalideerd te worden door de arts. 

 
 Bij het opvolgen van patiënten met het metabool syndroom volstaat niet alleen het 

nauwgezet opvolgen van de medicatie maar is ook voeding een belangrijke factor. 

Artsen staan momenteel terughoudend tegenover het voorschrijven van diëten in het 

ziekenhuis omdat het aanleveren van de maaltijden, bereid met de koude lijn, nog altijd 

een probleem is. 

 
 Wanneer er na sluitingstijd van de apotheek een alternatief gevraagd moet worden 

voor medicatie dient dat in de eerste plaats met de voorschrijvende arts besproken te 

worden. 

 
 
 

8.4 Werking van diensten 

8.4.1 Ouderenpsychiatrie Behandelunit H2 ( Sp-afdeling). 
 

Algemene vaststellingen 

 De dienst ouderenpsychiatrie bestaat uit 2 afdelingen: 

o Kliniek voor observatie, diagnostiek en behandeling: de doelgroep betreft 

ouderen met een organische of niet-organische psychiatrische problematiek 

(beginnende dementie, pathologische rouw, angst- en paniekstoornissen, 

depressie, alcoholisme, psychose, neurotische problematiek) 

Exclusiecriteria zijn: 

 Korsakov-beeld zonder revalidatiemogelijkheden 

 Matig tot ernstig dementiële problematiek 

 N.A.H. 

 
De afdeling heeft een capaciteit van 25 bedden/plaatsen en biedt mogelijkheid 

tot dag- en nachthospitalisatie. 

 
o Sp-kliniek: richt zich naar ouderen met een psychogeriatrische zorgvraag: 

 Psycho-organische aandoeningen 
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 Neuro-degeneratieve aandoeningen 

-met moeilijk hanteerbaar gedrag 

-behandelbaar gedrag 

Exclusiecriteria zijn: 

 Korsakov 

 N.A.H. 

 Zwaar zorgafhankelijke personen 
 

De afdeling heeft een opnamecapaciteit van 24 bedden 

Wat hierna volgt in het verslag heeft betrekking op de Sp-afdeling. 

 Een aanvraag tot opname kan gesteld worden door een huisarts, een familielid of de 

persoon zelf aan de psychiater, het diensthoofd of de maatschappelijk werker. Binnen 

de 24 u. krijgt de aanmelder een antwoord op zijn vraag. 

 
 Het gaat om een tijdelijke opname. De opnameduur wordt zo kort mogelijk gehouden. 

Van bij de opname wordt er aandacht besteed aan het ontslag. Deze visie heeft er toe 

bijgedragen dat de turnover op de afdeling is toegenomen. Patiënten met een NAH 

problematiek komen nog in aanmerking voor een opname, mits een terugkeer naar de 

verblijfplaats gegarandeerd wordt. Voorheen strandde deze doelgroep op de afdeling, 

een belemmerende factor in het opnamebeleid die de afdeling voerde. 

 
 De opname gebeurt door de zorgkundigen en de verpleegkundigen. De intake gebeurt 

door de maatschappelijk werker, de afdelingsarts en de hoofdverpleegkundige. 

Tweemaal per week komt het opnamebeleid aan bod. 

Een volgverpleegkundige volgt de patiënt op, is verantwoordelijk voor de opmaak en 

het bijhouden van het behandelplan, is aanspreekpersoon gedurende de ganse 

opnameperiode. De psychologe is verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van 

patiënt en/of familie. 

 
 Een opname bestaat uit 3 fases: 

 
o Fase 1: het verzamelen van gegevens (door alle betrokken disciplines binnen 

2 weken na opname) en diagnosestelling. De dag van de opname wordt een 

opnameverslag en een voorlopig diagnostisch behandelplan opgemaakt. Een 

medisch verslag de eerste week van opname. 

o Fase 2: na 14 dagen opname een multidisciplinaire bespreking van het 

behandelplan, en een evolutieverslag (disciplinair) na 6 maand opname. Een 

familiegesprek met de afdelingsarts en de maatschappelijk werker binnen de 

zes weken na opname. Eenmaal per maand wordt de patiënt multidisciplinair 

besproken met betrokkenheid van een familielid. 

o Fase 3: informatieoverdracht naar de ontslagplaats en de huisarts. Per 

discipline wordt een eindverslag opgemaakt. Drie dagen na ontslag ontvangt 

de verwijzer een medisch verslag (streefdoel). 

 
 De doelstellingen van de afdeling zijn: 

o Medische diagnosestelling en zorgdiagnostiek 

o Behandeling en revalidatie 

o Kwaliteit van het leven verhogen 
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 De afdeling wordt aangestuurd door: 

o de afdelingsarts, psychiater Dr. Huybrechts, verantwoordelijk voor het 

medisch beleid en nauw betrokken bij de uitwerking van het zorgbeleid, 

o de hoofdverpleegkundige, verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van 

de afdeling, 

o de klinisch psychologe, zorgcoach genaamd, verantwoordelijk voor intervisie, 

het begeleiden van familie en het uitvoeren van psychologische screening. 

 

Op de afdeling komen ook 2 internisten. 

 Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld en is als volgt: 

Normpersoneel Afdeling Ouderenpsychiatrie (24 Sp) 

o Gegrad. ZH. Vpl. 1,00 vte 

o Gegrad. Psych. verpl. (HV.) 1,00 vte 

o Gebrev. Psych. Vpl. 1,00 vte 

o Gebrev. ZH. Vpl. 4,90 vte 

o Psycholoog 0,60 vte 

o Maatschappelijk assistent 0,20 vte 

o Kinesist 0,50 vte 

o Param. Personeel 0,13 vte 

o Zorgkundigen 2,43 vte 
 

Andere statuten: 
 

IBF 

o Kinderverzorgster 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

 
Sociale Maribel 

o Ergotherapeut 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

 
Startbaan 

o Gebrev. ZH. verpl. 1,00 vte 

 
Aan de equipe zijn 2 medewerkers van de mobiele equipe toegevoegd m.n. een 

zorgkundige en een opvoeder. 

 
 Bij nazicht van de uurrooster van de maand september 2011 kan vastgesteld worden 

dat: 

o de verpleegkundige permanentie tijdens de dag verzekerd is 

o er dienstoverdracht is tussen de vroegdienst verpleging en de laatdienst 

verpleging 

o de nachtdienst wordt waargenomen door een verpleegkundige of een 

zorgkundige. 

 
 De behandeling wordt in de afdelingsfolder als volgt samengevat: 

o Als basis: een belevingsgerichte benadering (neurowetenschappelijk model), 

ondersteund door cognitieve en interpersoonlijke psychotherapie 

o Centraal staat: de individuele hulpvraag, zorg op maat, ontmoeting, omgaan en 

therapeutische relatie met zorgvrager en familie 
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o De mogelijkheden behouden, onderhouden, optimaliseren en verbeteren 

o Multidisciplinair 

o Multimodaal 

 
 Om aan deze visie tegemoet te kunnen komen wordt gewerkt in 2 leefgroepen. Voor 

elke leefgroep is een standaard therapieprogramma die individueel kan aangepast 

worden. 

Er wordt gewerkt met een dagindeling maar waar ook ruimte is voor de individuele 

patiënt. Voorbeeld hiervan is het tijdstip waarop de bewoner ’s avonds naar bed gaat. 

 
 Het medicatiegebeuren verloopt correct en wordt goed opgevolgd, ook vanuit de 

apotheek. Er wordt nu gebruik gemaakt van een afgesloten medicatiewagen (vorig 

bezoek een potjessysteem). De handelingen m.b.t. de medicatie zijn op te volgen op 

afdelingsniveau. Er is toegang tot de fiche met een individuele login. Enkel 

verpleegkundigen kunnen registreren, zorgkundigen hebben inzage in de fiche. 

 
 Het huidige patiëntendossier bevat alle informatie zoals van een correct dossier kan 

verwacht worden: opnameverslag, verslagen van onderzoeken, evaluatieverslagen, …. 

De registratie is identificeerbaar. 

 
 Op de afdeling wordt gestreefd naar een fixatiearme zorg. Het fixeren van patiënten is 

de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. 

Deze afdeling beschikt ook niet over de mogelijkheid om patiënten af te zonderen. 

Indien er nood is aan afzondering wordt de patiënt na bespreking in het team en met 

betrokkenheid van de arts overgebracht naar een andere afdeling. 

 
 Op dienstniveau zijn de overlegmomenten vastgelegd. Een overlegmoment wordt 

opgedeeld in mondelinge communicatie (doelstelling: het optimaliseren en het 

beheersen van de informatiestroom en een schriftelijke communicatie (doelstelling: 

verslaggeving volgens wettelijke bepaling) 

Overlegmomenten zijn: 

o overdracht, 

o teamvergadering, 

o patiëntenvergadering, 

o teamvoorbereiding, 

o werkoverleg 

o ad hoc overleg 

 
 Architecturaal: 

De afdeling zal op termijn geherconditioneerd worden. Hierbij zal rekening gehouden 

worden met noden van de doelgroep. Eind 2011 wordt samen met de directie een 

investeringsplan opgemaakt. 

O.a. de vierpersoonskamers zullen afgebouwd worden, binnentuinen worden 

voldoende veilig gemaakt, er wordt voorzien in een bezoekersruimte en een 

rustgevende ruimte, de 2 baden worden vervangen door Parkerbaden, één badkamer 

wordt ingericht als snoezelruimte. 

De afdeling heeft momenteel nood aan een aantal opfriswerken (o.a. muurbekleding). 

Deze werden opgelijst begin 2011 en zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het 

personeel was ook vragende partij om gebruik te maken van kleuren om wat meer 

warmte/gezelligheid op de afdeling te brengen. 
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Elke van de 2 leefgroepen beschikt over een binnentuin, een living zo opgesteld dat er 

rust gecreëerd wordt. 

De medewerkers ervaren een gebrek aan aangepaste rolstoelen en rolzetels. 

Momenteel worden een aantal zetels, met een meer huishoudelijk karakter; uitgetest 

Zij zullen de huidige verouderde en afgeleefde zetels vervangen. Ook bijkomend 

snoezelmateriaal wordt voorzien. 

 
 Op basis van de zelfevaluatie die voor de audit is gemaakt, en de bevraging van de 

gesprekspartners kan het volgende gesteld worden: 

o Het leiderschap op de afdeling is duidelijk voor wat het medisch beleid betreft 

en de dagelijkse organisatie van de afdeling. De psycholoog heeft momenteel 

geen hiërarchische functie en is zorgcoach geworden. Een gewenste situatie is 

dat zowel de afdelingsarts als de zorgcoach zou aansluiten bij het 

IDO/coördinatieteam om het zorgbeleid i.k.v. het werken met de specifieke 

doelgroep verder te kunnen ontplooien. Momenteel worden thema’s uit het 

werkoverleg (alle medewerkers) meegenomen naar het coördinatieteam waar 

enkel de hoofdverpleegkundige van de Sp-afdeling bij aansluit 

o in het voorjaar van 2011 werd gestart met een vorming over belevingsgerichte 

werking, wat al zijn vruchten afwerpt op de werkvloer. Een vervolg wordt 

voorzien eind 2011. 

Therapeuten zijn vragende partij voor vorming m.b.t. validation, reminiscentie, 

muziektherapie, cognitieve therapie (= therapieën efficiënt en doelgericht 

verbeteren) en een extra opleiding tot referentiepersoon dementie om het 

zorgaanbod nog beter te kunnen afstemmen op de zorgvraag 

Thema’s zoals agressie, suïcidaliteit, valgevaarlijkheid worden continu 

meegenomen: in een zorg op maat, het belevingsgericht handelen, in het 

behandelplan 

o er is een afdelingsbeleidsplan waarin de OD van het ziekenhuis worden 

geëxpliciteerd voor de afdeling, het betreft 32 OD, waar acties tegenover 

staan. Voor de personeelsleden is hierover voldoende duidelijkheid. De rol van 

de kwaliteitscoördinator is echter niet duidelijk en er wordt onvoldoende 

betrokkenheid ervaren 

o men is vragende partij voor een competentieprofiel van de medewerkers als 

houvast bij het voeren van de tweejaarlijkse functioneringsgesprekken 

o er zijn herconditioneringswerken voor de afdeling in het vooruitzicht. De 

teamleden hadden inspraak. De acties die zullen ondernomen worden zijn 

supra vermeld 

o informaticamateriaal is voldoende aanwezig maar met een aantal beperkingen: 

leefgroepwerkers en therapeuten beschikken niet over een persoonlijke login, 

de G drive is niet gebruiksvriendelijk en het computersysteem werkt te traag 

o inmiddels is een nieuwe afdelingsfolder, die blijkbaar voldoende informatie 

bevat om de werking van de afdeling kenbaar te maken. De vraag dient 

gesteld te worden of de klanten deze mening delen. Een toelichting bij het 

zorgprogramma die de afdeling aanbiedt kan daar onderdeel van zijn, maar dit 

wordt momenteel verder uitgewerkt. 

o momenteel gebeurt er geen meting over de tijd die besteed wordt aan directie 

patiëntenzorg. Het begeleidend personeel geeft aan dat de tijd voor directe 

patiëntenzorg kan verhoogd worden door het nemen van een aantal 

organisatorische maatregelen. In 2011 mocht hierover een voorstel worden 

ingediend. 
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Sterke punten 

 Het zorgbeleid van de afdeling is afgestemd op de doelgroep m.n. patiënten met het 

dementiesyndroom. Een belevingsgerichte werking, en een zorg op maat maakt daar 

deel van uit. Het team heeft de ambitie zich nog verder te bekwamen over deze 

specifieke doelgroep en stelt zelf tot doel specifieke opleidingen te volgen. De 

afdelingsarts is heel betrokken bij de uitwerking van het zorgbeleid. 

 
 De overlegstructuur en –cultuur zijn goed geregeld. Eenmaal per week is een 

teamvergadering, om te twee weken is er intervisie (begeleid door de psychologe), en 

eenmaal per maand is er werkoverleg. Patiëntenbespreking is er op maandag, dinsdag 

en woensdag. De patiëntenbespreking op woensdag is ter voorbereiding van een 

gesprek met de familie van de patiënt. 

 
 Individuele casussen worden uitgediept (bv. agressie, valincidenten) en gebruikt tijdens 

specifieke vormingsmomenten. 

 
 Op de afdeling wordt de familie ruim betrokken bij de behandeling. Een eerste contact 

is er bij opname, n.a.v. de evaluatie van het behandelplan, bij veranderingen in het 

zorgproces en in voorbereiding van het ontslag. 

 
 De huisarts wordt samen met het netwerk van de patiënt, de familie en eventueel 

betrokkene uitgenodigd op het thuiszorgoverleg. De mutualiteiten worden 

aangesproken om een ergotherapeute in te schakelen m.b.t. de aanpassing van de 

woning. Indien deze dienst niet kan ingeschakeld worden, gaat de ergotherapeute van 

de afdeling naar de woning. 

Non-conformiteiten 

 Enkele het normpersoneel komt in aanmerking voor de berekening van de 

personeelsbezetting. Als gevolg hiervan is er voor de Sp-afdeling een tekort op de 

personeelsnormen van 1,20 vte. 

De afdeling dient ook over 6,40 vte gegradueerde verpleegkundige te beschikken. 

 
 De verpleegkundige permanentie is op de Sp-dienst niet altijd verzekerd tijdens de 

nacht. Meerdere nachten is er een medewerker met een kwalificatie van zorgkundige. 

Voor de verpleegkundige permanentie komen enkel gegradueerde en gebrevetteerde 

verpleegkundigen in aanmerking. Ziekenhuisassistenten komen hiervoor in aanmerking 

in zoverre zij geen toevertrouwde geneeskundige handelingen dienen uit te voeren in 

afwezigheid van een gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundigen. 

 
Volgens de reactienota van het ziekenhuis worden zorgkundigen niet ingezet tijdens de 

nacht. De zorgkundigen die ingezet geweest zijn beschikken allemaal over het attest 

art. 54bis. Wanneer een verpleegkundige handeling zich voordoet kunnen ze via de 

nachtsupervisor beroep doen op een gekwalificeerd verpleegkundige. 

 
 In de meerpersoonskamers kan de privacy niet verzekerd worden. 

 
 In de gangen ontbreken rustmogelijkheden en handgrepen. 

 
Tekortkoming 

 Het zorgbeleid wordt gestuurd door verschillende partijen, o.a. het coördinatieteam. 

Het coördinatieteam bestaat uit de directeur patiëntenzorg, het geneesheer- 
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diensthoofd, een stafmedewerker patiëntenzorg en de hoofdverpleegkundige. De 

zorgcoach heeft geen plaats in het coördinatieteam ondanks dat hij/zij de zorgcoach is 

van de afdeling, wat als een gemiste kans wordt ervaren. 

Aanbevelingen 

 Er is een afdelingsbeleidsplan voor de Sp-kliniek die in totaal 32 OD (operationele 

doelstellingen) omvat. In het afdelingsbeleidsplan wordt niet aangegeven binnen welke 

termijn de doelstellingen moeten gerealiseerd worden, noch wie er verantwoordelijk 

voor is. 

 
 De bezoekuren zijn strikt gereglementeerd. I.k.v. een belevingsgerichte werking strekt 

het tot aanbeveling ruimere of flexibele bezoekuren te overwegen. 

 
 De afdelingsfolder is inhoudelijk heel beperkt en biedt onvoldoende informatie over wat 

de afdeling te bieden heeft. 

 
 De ophanging van de spiegels laat momenteel niet toe dat patiënten die zich zittend 

verzorgen er gebruik kunnen van maken. 

 
 
 

8.4.2 Dienst Algemene Psychiatrie: units O1, O3, O4 ( psychosekliniek, kliniek voor 

opname en indicatiestelling) 

 

Algemene vaststellingen 

 De dienst Algemene Psychiatrie is als volgt opgedeeld: 
 

O3-O4 Klin. Opname en Observatie 16 A 

O1 Psychosekliniek 10 T 

O2 Kliniek Sociale Psychiatrie 3 A, 2a(n), 5 a(d), 12 T, 1t(n) 

R Depressiekliniek 1 A, 7 T 

S – T Resocialisatie en sociowoningen 19 T, 2 t(n) 

 
Per 1/01/2011 werd de dienst algemene psychiatrie hervormd. De dienst is opgedeeld 

in klinieken, en voor de aansturing opgedeeld in 2 afdelingen, m.n. 

o Kliniek O1, O3 en O4 

o Kliniek O2 en R, en S-T bij delegatie aan een verpleegkundige. 

 
Wat hierna volgt heeft betrekking op kliniek O1, O3, O4. 

 
 Kliniek O1 (psychosekliniek: 10 T) is een behandelunit bestaande uit 2 leefgroepen 

van 5 bedden. 

De opnamecriteria zijn: 

o Psychotische patiënten voor wie een vervolgbehandeling binnen een 

residentiële setting aangewezen is 

o Klinisch beeld: schizofrenie, bipolaire stoornissen met psychotische kenmerken 

Exclusiecriteria zijn: 

o Door middelen geïndiceerde psychose 

o Psychosen tengevolge van een medische aandoening 

o Acute psychotische opstoten met indicatie voor een opname op een gesloten 

unit 

Een opnamevraag kan gesteld worden door elke behandelaar en de patiënt zelf. 
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Er is een intakegesprek met de psychiater, maatschappelijk werker en/of 

hoofdverpleegkundige. 

Het behandelprogramma wordt maximaal afgestemd op de beperkingen en 

mogelijkheden aan de problematiek van de doelgroep. 

 
Kliniek O3/O4 (kliniek opname en indicatiestelling: 16 A) is een behandelunit 

bestaande uit 2 leefgroepen van 8 bedden: 

De belangrijkste functies zijn: 

o Crisisopvang: stabiliteit of normalisatie van de acute toestand 

o Observatie en diagnostiek 

o Herstel van het algemeen lichamelijk en psychosociaal welzijn en functioneren 

o Oriëntering naar een aangepaste vervolgbehandeling binnen het ziekenhuis of 

extern 

De afdeling heeft een gesloten karakter met verhoogd toezicht. Er wordt 

milieutherapeutisch gewerkt met een intensieve opvolging, toegelicht in de 

informatiefolder van de kliniek. 

Opnamecriteria zijn: 

o Voldoen aan de doelgroepcriteria 

o Niet in een gedwongen opnamestatuut zijn 

o Exclusief: Extreem agressief gedrag 

 
 De 3 klinieken wordt aangestuurd door één hoofdverpleegkundige (psychiatrisch 

verpleegkundige met bijkomende kaderopleiding) en verantwoordelijk voor de 

organisatie van de afdeling. De leiderschapsstijl is participerend. 

Naast de hoofdverpleegkundige is er het geneesheer-diensthoofd, verantwoordelijk 

voor het medisch luik. 

In de zelfevaluatie wordt aangegeven dat de rol van de beleidsarts een positieve 

evolutie kent sinds de herschikking van de Volwassenpsychiatrie. Het is de bedoeling 

de arts nog actiever te betrekken en te laten participeren in de dagdagelijkse 

begeleiding en bij overlegmomenten, zoals teamvergaderingen, intervisies en 

werkoverleg. 

 
 Op de afdeling zijn 3 behandelende artsen die de patiënt gedurende het ganse verblijf 

en doorheen het ziekenhuis opvolgen ( niet voor patiënten die voor verdere 

behandeling naar de kliniek dubbele diagnose en ouderenpsychiatrie gaan). Zij sluiten 

aan bij de teamvergaderingen waarop de door hen behandelde patiënten aan bod 

komen. Het geneesheer-diensthoofd sluit bij al de teamvergaderingen en 

patiëntenbesprekingen aan. 

Twee internisten komen regelmatig op de afdeling. 

 
 Het behandelteam (kliniek O1, O3, O4) is multidisciplinair en als volgt samengesteld: 

o Gegrad. Psych. verpl. (HV incl.) 2,80 vte 

o Gegrad. Verpl. 2,33 vte 

o Gebrev. psych. vpl. 3,00 vte 

o Gebrv. Verpl. 4,13 vte 

o Ergotherapeut 2,00 vte 

o Kinesist 0,50 vte 

o Maatschappelijk werker 0,80 vte 

o Psycholoog 1,50 vte 

 
Medewerkers van  het mobiele equipe, toegewezen aan dit team: 
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o Gegrad. Psych. verpl. 1,00 vte 

o Gebrev. psych. verpl. 1,80 vte 

o Ziekenhuisassistent 1,00 vte 

 
 Bij nazicht van de uurrooster van de maand september 2011 wordt vastgesteld dat: 

o per nacht er voor de ganse dienst acute psychiatrie 3 ND verpleegkundigen 

zijn 

o de verpleegkundige permanentie tijdens de dag verzekerd is 

o de dagbestaffing evenwichtig is 

 
 Een patiënt die zich aanmeldt op de afdeling tijdens de dag (’s nachts zelden) wordt 

opgevangen door een verpleegkundige die meestal ook de volgverpleegkundige wordt. 

De 1ste dag wordt de patiënt ook gezien door de arts en de hoofdverpleegkundige. De 

hoofdverpleegkundige geeft een omschrijving van het gedrag van de patiënt aan het 

team. 

 
 Er is een duidelijke planning voor wat de opvolging van de patiënt betreft: 

 
o agendering op het behandelteam bij opname met een korte bespreking 

o vervolgens observatiebespreking 14 dagen na opname 

o één maand na opname behandelplanbespreking 

o nadien maandelijks evolutiebespreking of op indicatie van het team en/of de 

patiënt. 

 
 Er zijn volgende overlegmomenten m.b.t. de patiënten: 

o briefing (doorgeven info m.b.t. patiënten aan alle aanwezige leden), 

o overdracht (doorgeven disciplinegebonden info bij ploegwissel met de 

verpleegkundigen), 

o behandelteam (m.b.t. het behandelplan, alle disciplines zijn vertegenwoordigd), 

het is de betrachting om de patiënt te laten participeren, zodat er na het 

overleg geen terugkoppeling meer hoeft te gebeuren naar de patiënt 

o patiëntenbespreking ( reflectie op het multidisciplinair behandelplan met een 

kernteam) 

o zorgoverleg (op indicatie) 

 
Overlegmomenten op het niveau van het behandelteam: 

o coördinatieteam (opvolgen en ontwikkelen van het algemeen behandelbeleid) 

o interdienstenoverleg (IDO: informatieoverdracht en overleg directie en het 

middenkader) 

o intervisie: heeft 5 doelstellingen en wordt geleid door de zorgcoach. 

o Werkoverleg verpleegkundigen 

o Werkoverleg alle aanwezige therapeuten (geleid door de 

hoofdverpleegkundige) 

o Functioneringsgesprekken (momenteel coaching gesprekken). 

 
 Per kliniek is een standaardtherapie programma. Elke dag op de dagopening 

(verplichtend voor de patiënt) worden de patiënten geïnformeerd over het 

therapieaanbod. De therapiemomenten zijn voor de beide afdelingen gelijklopend maar 

op de opnamedienst wordt meer de nadruk gelegd op o.a. het observeren van gedrag, 

gegevensverzameling, diagnostische testings. 



59 

Auditverslag Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan – 9900 Eeklo (erkenningsnummer 956) 

/ A 

 

Op de psychosekliniek ligt meer de nadruk op o.a. dagstructuur, vrijetijdsbesteding, 

arbeidsrehabilitatie. Er zijn ook meerdere specifieke therapiemomenten o.a. 

opnamegroep, psycho-educatie, gespreksgroep middelenmisbruik. 

Daarnaast is er nog een aanbod van non-verbale therapieën o.a. muziektherapie, 

relaxatie, mindfulness. 

De patiënten hebben ook een individueel therapieprogramma die opgemaakt wordt in 

overleg met de patiënt, waarin eigen voorstellen en met suggesties van de 

therapeuten. 

 
 Begin 2010 werd de naam zorgcoördinator gewijzigd in zorgcoach, zoals elders in dit 

verslag wordt aangegeven. De zorgcoach wordt aangestuurd door de 

hoofdverpleegkundige in een goede verstandhouding. De zorgcoach organiseert 

vorming en is verantwoordelijk voor intervisie op de afdeling. 

In de zelfevaluatie stelt de hoofdverpleegkundige dat er onduidelijkheid is over de rol 

van de zorgcoach en dat de invulling van de functie als psycholoog niet voldoende is. 

In het uittekenen van het zorg beleid is het wenselijk dat zowel zorgcoach als 

hoofdverpleegkundige op een zelfde lijn zitten. Vanuit hun opleiding hebben zij een 

andere invalshoek voor het benaderen van de patiënt, zoals bleek tijdens het gesprek. 

 
 Functioneringsgesprekken worden sinds 3 jaar niet meer gevoerd. De 

hoofdverpleegkundige heeft hiervoor een alternatief gevonden. Meerdere malen per 

jaar worden coachinggesprekken gevoerd met alle teamleden. 

Tijdens deze gespreksmomenten komt de nood aan vorming ook aan bod. Er was 

vorming betreffende technieken toe te passen bij agressie, er werden 12 sessies 

gegeven rond cognitieve gedragstherapie, de apotheker en het geneesheer- 

diensthoofd gaven thematische vorming. Het nieuw samengesteld team heeft nood 

aan vorming i.v.m. agressie; dit wordt voorzien. Een medewerker sluit aan bij een 

opleiding i.v.m. crisis. 

N.a.v. de hervorming van de acute psychiatrie, en de doelgroepenwerking, werd er dit 

jaar gefocust op vorming van medewerkers 

 
 Op basis van een SWOT-analyse werd in 2010 gewerkt rond volgende verbeterpunten: 

 
o De familiewerking en het organiseren van familievergaderingen, op te nemen 

door de psychiater 

o Gespreksgroep middelenmisbruik (alcohol) 

 
Het opzet voor 2011 was: 

o De afname van de PECC-schaal (gebruikt maar weinig mee gedaan) 

o Het implementeren van instrumenten voor diagnosestelling. 

 
 Op de kliniek zijn de artsen aanspreekbaar voor de familie, hierbij rekening houdend 

met de wens van de patiënt. Op indicatie worden koppelgesprekken gevoerd. 

Patiënten worden ook nauw betrokken bij de opmaak en de evaluatie van het 

behandelplan. Familie kan hier ook over aangesproken worden. Eventueel ook bij 

doorverwijzing naar een andere afdeling en zeker bij ontslag. Voor zover de verwijzer 

belangstelling heeft voor de behandeling van de patiënt wordt hij betrokken. 

 
 Architecturaal is het gebouw in orde maar er zijn een aantal punten die wijzen in de 

richting van een verouderde architectuur. Uitzondering hierop is de nieuwbouw van de 

psychose kliniek. 
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Deze laatste heeft ook een aantal nieuwe trends die tegemoet komen aan de 

doelgroep, zoals een verankerde TV in de muur, een inrijdouche met verplaatsbare 

wand (veilig voor de patiënt, sanitaire ruimte verruimend), ingebouwde douchekop, alle 

kamers zijn eenpersoonskamers met sanitaire ruimte. 

De isolatiekamers zijn gegroepeerd in één unit die toegankelijk zijn voor de beide 

afdelingen. In deze unit is ook een verpleeg- en verzorgingslokaal, en een binnentuin 

voor de patiënten (bv. om te roken). 

De afzonderingskamers zijn voorzien van een sas met toilet en lavabo. De kamer is 

voorzien van een camera, kan verduisterd worden, voorzien van een klok. Patiënten 

die niet gefixeerd zijn kunnen naar het sas voor het richten van een oproep. 

Aan bed is geen oproepsysteem aanwezig. 

Eén kamer is altijd klaar voor een patiënt die een 5-puntsfixatie nodig heeft. 

 
 In de zelfevaluatie die voor de audit gemaakt is staan, voor zover zij hoger niet aan bod 

kwamen, nog volgende aandachtspunten: 

o het afdelingsbeleidsplan is opgebouwd uit conceptnota’s, van de verschillende 

doelgroepen, aangevuld met OD vanuit het strategisch management. De 

conceptnota’s werden besproken op het coördinatieteam. Het is de bedoeling 

deze beknopter te maken en meer af te stemmen op de dagelijkse realiteit. Er 

is een bundel met richtlijnen m.b.t. de doelgroep maar deze zijn nog niet 

geïmplementeerd op de afdeling 

o op de afdeling is men vragende partij voor bijkomende aparte gespreksruimtes 

en een bezoekerslokaal en tweepersoonskamers geven problemen. Op de 

afdelingen O3 en O4 is opfrissing en verfraaiing voorzien op korte termijn. 

Recent werden de patio’s voorzien van nieuw materiaal wat als positief werd 

ervaren zowel door patiënt als door de medewerkers 

o het ontbreken van een beamer op de afdeling wordt ervaren als een groot 

gemis, omdat dit een ondersteunend middelen is bij de multidisciplinaire 

patiëntenbesprekingen; verder zijn er de afdelingoverschrijdende problemen 

met de computers 

o om aan een goede indicatiestelling te doen ervaart men op de dienst een 

gebrek aan diagnostische competentie en een te beperkt instrumentarium 

o er is een stille hint naar het meer betrekken van Similes bij het ziekenhuis. 

Non-conformiteiten 

 De organisatie van de nachtdienst voor deze klinieken dient herzien te worden. De 

nachtdienstverpleegkundige van de psychose- en opnamedienst heeft ook een 

receptiefunctie. Alle inkomende (telefoons voor patiënten moeten doorgeschakeld 

worden) en uitgaande (patiënten moeten buitenlijn aanvragen) telefoons (vanaf 19.30 

u.) passeren deze afdeling. 

 
 In de isolatiekamer is aan het bed geen oproepsysteem voorzien. 

 
 In de meerpersoonskamers kan de privacy van de patiënten niet verzekerd worden. 

Meerdere eenpersoonskamers hebben toegang via de sanitaire ruimte, wat ook niet 

tegemoet komt aan de privacy van de patiënt. 

Tekortkomingen 

 De dienst acute psychiatrie is opgedeeld in 2 afdelingen. Elke afdeling wordt 

aangestuurd door een hoofdverpleegkundige en beschikt over een multidisciplinair 
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team. Dit blijkt niet uit de afdelingsfolders, noch uit de brochures, wat onduidelijk is 

zowel voor de patiënt als voor externen. 

 
 Op de afdeling zijn er een aantal taken m.b.t. de indirecte patiëntenzorg die uitgevoerd 

worden door verpleegkundigen in het nadeel van de directe patiëntenzorg. Een 

functiedifferentiatie dringt zich op. 

 
 In een aantal ruimtes kan er meer aandacht zijn voor suïcidepreventie. In de badkamer 

is een handdoekrek (droogrek) aan de chauffage, het gebruik van doucheslangen in de 

badkamer (patiënten nemen zelfstandig een bad). 

Aanbevelingen 

 Van elk overlegmoment is een fiche met de doelstelling van de vergadering, de 

frequentie van vergaderen, wie aansluit en door wie de vergadering geleid wordt. Het 

strekt tot aanbeveling per fiche ook aan te geven welke de verantwoordelijkheden zijn 

(bv. opmaken agenda, verslag maken,..). 

 
 Het strekt tot aanbeveling om bij de herconditionering van het gebouw oog te hebben 

voor de huiselijkheid. Kleurentinten i.p.v. kale witte muren zou tegemoet komen aan de 

huiselijkheid. 

 
 

8.4.3 De Kliniek voor Dubbele diagnose 
 

Algemene vaststellingen 

 De Dienst Dubbele diagnose beschikt sinds 1/1/2011 over 35 bedden waarvan 10 op 

een gesloten afdeling en 25 op een open afdeling. De doelgroep is jongvolwassenen 

met een psychische stoornis in combinatie met middelenmisbruik of afhankelijkheid. 

 

 Over het functioneren van de dienst is veel informatie beschikbaar: 

o Er is de conceptnota Dienst Dubbele diagnose 

o Binnen het document Medisch Beleid in PZ Sint Jan is de tekst opgenomen 

van een lezing over de uitgangspunten en de psychoanalytische benadering 

o Er is een document met afdelingsinformatie voor de patiënten 

o In het jaarboek 2010 wordt dubbele diagnose nog gesitueerd als onderdeel 

van de dienst acute psychiatrie. 

o Er is een zelfevaluatie die voor de audit is gemaakt. 

 

 In de conceptnota wordt verduidelijkt dat het begrip dubbele diagnose in brede zin 

gehanteerd wordt: qua psychiatrische stoornissen richt de afdeling zich tot alle 

stoornissen van as-I en as-II. 

Exclusiecriteria zijn: jonger dan 18 jaar, ernstige cognitieve stoornissen en antisociale 

persoonlijkheidskenmerken. 

Qua middelenmisbruik wordt er geen onderscheid gemaakt naar het soort middel, er is 

overigens dikwijls sprake van meervoudig gebruik. Het gaat wel overwegend over 

illegale middelen en niet over alcoholverslaving. 

De kliniek wil een residentiële behandelunit zijn die zich onderscheidt van andere 

initiatieven in het netwerk dubbeldiagnose. De kandidaat patiënten moeten het stadium 

van de fysieke ontwenning voorbij zijn en zich engageren voor een langere 

verblijfsduur. 
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 In de conceptnota wordt de therapeutische visie van de dienst uitvoerig toegelicht, 

inclusief een aantal elementen die behoren tot wat men de “psychoanalytische ethiek” 

kan noemen. 

o De term dubbeldiagnose wordt in wezen gezien als een artefact van de 

beschrijvende DSM diagnostiek die zich te sterk verengt tot een rubricering 

van de momentane toestand in termen van psychopathologie en de 

persoonsgerichte benadering verwaarloost. Daarom wordt de beschrijvende 

DSM terminologie zo weinig mogelijk gebruikt. Er wordt groot belang gehecht 

aan een diagnostiek in termen van de psychische structuur (psychose, 

neurose) als meest fundamentele wijze waarop de patiënt in relatie treedt tot 

zijn omgeving en dus tot de hulpverlener. 

 
o Het therapieaanbod is er dan ook vooral op gericht om ontmoetingsmomenten 

te creëren waarbij de patiënt uiting kan geven aan zijn creativiteit en banden 

kan aangaan met medepatiënten en teamleden, waarbij de fenomenen van 

overdracht en mogelijk ook tegenoverdracht gaan spelen. 

Omdat het ziekenhuis tijdelijk de verblijfsfunctie overneemt ontwikkelt de 

patiënt binnen de instelling andere sociale banden waarop anders dan in de 

buitenwereld kan gereageerd worden, in de zin van toleranter en 

bespreekbaarder, hetgeen het begin kan zijn van de behandeling. 

 
o De kliniek dient om te gaan met het gegeven dat men enerzijds een tolerant 

klimaat wil installeren dat eigen is aan de behandelfilosofie, en anderzijds ook 

passende interventies vraagt wanneer de patiëntengroep de leefbare grenzen 

niet respecteert. Vanuit een psychoanalytisch perspectief wordt drugverslaving 

niet zonder meer gezien als een stoornis, maar als een antwoord op de 

problemen die zich voordoen binnen de context van de psychische structuur 

van de patiënt. De tolerante grondhouding impliceert dat algehele 

middelenonthouding niet als therapeutisch ideaal wordt gesteld. Toch geldt er 

een verbod op het gebruik van middelen binnen het ziekenhuis en wordt aan 

de patiënten gevraagd om tijdens de behandeling het gebruik zoveel mogelijk 

te matigen. Het gebruik van drugs wordt evenwel niet a priori als een kwaad 

gezien dat moet worden gestopt en waartoe de motivatie van de patiënt zonder 

meer moet bevorderd worden. Er is dus geen sprake van een aanpak waarbij 

op grond van de kenmerken van een doelgroep er voor elke patiënt een 

uniforme en tot in de details uitgewerkte behandeling wordt aangeboden. Het 

therapeutisch programma bestaat uit een mix van verbale en non-verbale 

therapieën die geen specifieke doelstellingen beogen buiten degene die 

deelnemers er op dat moment zelf aan verlenen. 

 
o Het fenomeen van het herval wordt op een eerder relativerende wijze 

benaderd als een soms noodzakelijke tussenstap in het kader van een langer 

traject dat eventueel ooit naar onthouding kan leiden, maar dat onvermijdelijk 

veel tijd vergt. Met de familie van de patiënt wordt contact opgenomen (voor 

zover die beschikbaar en bereikbaar is) op een weloverwogen indicatie, 

waarbij de patiënt evenwel centraal blijft staan. 

 
o Tussen de verschillende disciplines in het behandelteam ligt de klemtoon niet 

op de formele hiërarchie, maar wordt meer belang gehecht aan de bijdrage 

van elk teamlid aan de behandeling, vanuit de persoonlijke ontmoeting met de 

patiënt. Hoewel er voor iedere patiënt een volgverpleegkundige aangeduid 
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wordt, wordt ervan uitgegaan dat elke patiënt daarnaast in de praktijk de 

mogelijkheid heeft om zelf de teamleden te kiezen waarmee het beste contact 

kan opgebouwd worden. 

 

 In het document Medisch Beleid in PZ Sint-Jan wordt in de tekst over de unit dubbele 

diagnose nog gesteld dat: ‘het een noodzaak lijkt dat het ganse behandelteam noties 

heeft van een aantal concepten die in het werk met patiënten met een pre-oedipale 

problematiek onontbeerlijk zijn, met name primitieve afweermechanismen zoals 

splijting, projectie en projectieve identificatie. Zoniet is de kans groot dat 

tegenoverdracht bepalend wordt voor de verdere behandeling’. 

 

 In de documentatie wordt de psychoanalytische oriëntatie van de afdeling duidelijk 

aangegeven en gemotiveerd. In de bevraging blijkt dat er ook gewerkt wordt met de 

Lacaniaanse variant, evenwel zonder dat dit in de teksten gemotiveerd wordt. In het 

verleden hebben zich in het ziekenhuis meningsverschillen voorgedaan met een aantal 

therapeuten die zich sterk in die richting geprofileerd hadden. Het blijft wat onduidelijk 

op welke wijze het ziekenhuis die episode heeft verwerkt en welke gevolgtrekkingen 

daaraan zijn gekoppeld. 

 
 De brochure met afdelingsinformatie voor de patiënt is verzorgd en bevat info over de 

diverse aspecten van het leven op de afdeling. De toelichting bij het fasesysteem 

waaraan een uitgangsregeling gekoppeld is, is eerder beperkt. Het therapieprogramma 

verschilt voor de open en de gesloten unit en lijkt degelijk samengesteld. Het bevat 

bewegingstherapie, relaxatie, atelierwerking en muziektherapie. 

 

 Op basis van de zelfevaluatie die voor de audit is gemaakt, en de bevraging van het 

kernteam zijn er een aantal aandachtspunten: 

o Op het vlak van leiderschap is een wijziging doorgevoerd waarbij de 

psycholoog binnen het klassieke driemanschap met het geneesheer- 

diensthoofd en de hoofdverpleegkundige geen hiërarchische functie meer 

heeft en nu zorgcoach geworden is. Een en ander heeft tot gevolg dat hij/zij 

ook niet meer deelneemt aan het interdienstenoverleg en dat wordt op de 

afdeling niet als een pluspunt ervaren. 

o Het document met de titel afdelingsbeleidsplan is niet meer dan een oplijsting 

van de operationele doelstellingen die uit het strategisch management komen. 

Er lijkt een zeer groot cultuurverschil te bestaan tussen dit document en de 

conceptnota, waarbij enige overbrugging op termijn wenselijk zou zijn. 

o Er is weinig contact met de kwaliteitscoördinator. 

o Er worden geen functioneringsgesprekken gevoerd op de afdeling, en er is ook 

geen aankondiging dat dit op termijn opnieuw zal worden ingevoerd. Inzake 

vorming wordt om de zes maanden een planning opgemaakt. Er zijn 

vormingen lopend over de psycho-analytische werking van de afdeling en over 

productinformatie. 

o Het gebouw van de dienst dubbeldiagnose is recent gerenoveerd en maakt 

een vrij aangename indruk. Er is evenwel een tekort aan minstens 1 

gesprekslokaal dat ook voldoende akoestische privacy biedt. Daarnaast 

voldoen de resterende tweepersoonskamers steeds minder aan de 

verwachtingen van patiënten die langer op de afdeling verblijven. Ook het niet 

beschikbaar zijn van een PC met internetverbinding voor de patiënten is een 

gemis. De personeelsleden ervaren ook regelmatig moeilijkheden met het 

netwerk. 
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o De doelgroep wordt beschreven als voldoende homogeen, hetgeen gelet op de 

ruime inclusiecriteria eerder merkwaardig is. De meeste opnames verlopen 

niet in een acute fase, waardoor er mogelijkheid is voor een overwogen intake 

en selectie. 

o De zelfevaluatie geeft aan dat er multimodaal gewerkt wordt, maar daar zijn 

toch geen overtuigende aanwijzingen voor. Er is sprake van systeemdenken, 

maar het betrekken van familieleden gebeurt maar in beperkte mate. Het 

werken met fasen in de behandeling en de koppeling aan een uitgangregeling 

zou ook in een gedragsmatige aanpak passen. 

o Er is geen toetsing aan richtlijnen gebeurd en er wordt ook nog geen gebruik 

gemaakt van instrumenten om het resultaat van de behandeling te 

objectiveren. Er wordt wel opgevolgd welke outcomemeting-instrumenten 

mogelijk tot stand zullen komen in de Vakgroep Psychoanalyse en 

Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. 

o In de nabije toekomst zal getracht worden om via organisatorische 

maatregelen de bestede tijd aan directe patiëntenzorg te vergroten. 

 

 Conclusie: De kliniek dubbeldiagnose hanteert een therapeutisch werkmodel dat op 

een aantal vlakken eerder gebaseerd is op het bestaan van de “psychoanalytische 

ethiek” dan op het conform zijn aan hedendaagse richtlijnen. Het model wordt wel op 

een duidelijke en coherente manier voorgesteld en het feit dat de afdeling recent sterk 

gegroeid is bewijst dat er vraag is naar hetgeen aangeboden wordt. Toch zijn er een 

aantal tekortkomingen. 

Tekortkomingen 

 Een toetsing aan beschikbare richtlijnen voor dubbele diagnose zoals zij gegroepeerd 

zijn op de website van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen levert 

toch moeilijkheden op. Ten aanzien van de beschreven doelgroep (die dus het stadium 

van fysieke ontwenning al achter de rug heeft) wordt in de Trimbosrichtlijn gesteld dat 

er geen aangetoonde meerwaarde ligt in een residentiële behandeling tegenover een 

ambulante. 

 

 Het algemene principe van PZ Sint-Jan om in de hulpverlening multimodaal te werken 

is in de dienst Dubbele diagnose niet erg zichtbaar. De combinatie van cognitieve 

gedragstherapie en motiverende gespreksvoering die in de richtlijnen aanbevolen 

wordt lijkt in de praktijk van de dienst niet inpasbaar, hoewel er toch wel sterke 

aanwijzingen zijn voor de werkzaamheid. In zekere mate werkt de psychoanalytische 

ethiek hier te beperkend. In principe dient de zorg zowel ten aanzien van de 

verslavingsproblematiek als ten aanzien van de andere AsI/ II problematiek elementen 

te omvatten waarvoor bewezen effectiviteit is. Concreet betekent dit dat het huidig 

werkmodel dient aangevuld te worden met de hiervoor aangewezen 

onderdelen/componenten. 

 
 Over het algemeen ondersteunen de richtlijnen een geïntegreerde aanpak van de 

componenten van een dubbele diagnose. Toch wordt er nog een differentiatie bepleit 

in functie van de psychiatrische diagnose. Omdat dit soort beschrijvende DSM 

diagnostiek nauwelijks gehanteerd wordt is de aanbevolen differentiatie ook niet 

zichtbaar. 

 
 De keuze voor een hulpverleningsmodel zou ook mee bepaald moeten worden door de 

resultaten die ermee bereikt kunnen worden (indien de vraag naar een 
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behandelresultaat tenminste als legitiem wordt aanvaard). Het feit dat uit de gegevens 

van het jaarboek 2010 blijkt dat een groot aantal patiënten de behandeling afbreekt 

tegen het advies van de behandelaars zal wel eigen zijn aan de doelgroep, maar is 

toch geen indicatie voor sterke resultaten. Nochtans zou een dienst die vrij 

monomodaal gebruik maakt van een model dat weinig ondersteuning vindt in 

richtlijnen, zijn resultaten meer in beeld moeten brengen. 

 
 Het blijft een vraag of het mogelijk is om de therapeutische concepten die eigen zijn 

aan een model dat een langdurige opleiding vereist, op een werkbare manier kunnen 

gedeeld worden met de groep verpleegkundigen en paramedische therapeuten van de 

dienst. 

 
 Binnen een therapeutische setting die het spreken met de patiënt zeer belangrijk vindt 

is het toch een ernstige hinderpaal indien er niet voldoende gespreksruimte is. 

 
 

8.4.4 De dagkliniek De Kering 

 
Algemene vaststellingen 

 De dagkliniek is een setting waar patiënten enkel een dagbehandeling kunnen volgen. 

Deze afdeling bestaat uit 4 behandelunits: neurosebehandeling, 

persoonlijkheidsstoornissen, rehabilitatie en resocialisatie. Er zijn in totaal 57 stoelen. 

Het gebouw maakt een aangename en ruime indruk. 

 
 Er zijn afzonderlijke conceptnota’s beschikbaar voor behandelunit 1: 

neurosebehandeling, behandelunit 1: persoonlijkheidsstoornissen, en behandelunit 2, 

3 en 4: rehabilitatie en resocialisatie. Zij bevatten heel wat gemeenschappelijke 

elementen. 

 
 Voor de neurosebehandeling is de doelgroep: patiënten met een neurotische 

pathologie die zich uit in een symptomatische of eerder karakteriële vorm en die in 

aanmerking komen voor een inzichtgevende psychodynamische benadering. Het gaat 

dan om traumatische neurosen, angstneurosen, dwangneurosen, hysterische 

neurosen, neurotische depressies en aan stress gerelateerde neurosen. Er worden 

voldoende intellectuele mogelijkheden en enig introspectief vermogen vereist, en 

motivatie om het therapieprogramma te volgen. De exclusiecriteria zijn een acute 

middelenafhankelijkheid, een psychotische structuur en suïcide- of agressierisico. 

 
 In de behandelfilosofie zijn de gebruikelijke psychodynamische elementen aanwezig: 

de focus ligt niet primair op de reductie van de symptomatologie, maar op het verhaal 

achter het symptoom en het aandeel van de patiënt en diens verleden in de 

totstandkoming en de instandhouding van de moeilijkheden. Het therapeutisch werk 

vindt plaats binnen overdrachtrelaties met medewerkers en andere patiënten. Daarvoor 

is een veilig behandelklimaat van belang dat de patiënt uitnodigt om zich te tonen in de 

omgang met zichzelf en de anderen. Er moet aandacht zijn voor steunende aspecten, 

maar ook ruimte voor confrontaties die therapeutisch relevant zijn. 

 
 Een opname gebeurt pas na uitvoerige intakegesprekken met de arts, de 

hoofdverpleegkundige en de psycholoog. Indien aangewezen kan er een gericht 

diagnostisch onderzoek plaatsvinden, maar er wordt meer belang gehecht aan de 
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structurele diagnostiek die de fundamentele wijze waarop de patiënt in relatie treedt tot 

zijn omgeving aangeeft. 

 
 De doelstelling is om via inzichtgevende behandeling duurzame veranderingen na te 

streven. De doelstellingen worden wel opgenomen in een behandelplan. Het aanbod 

omvat 5 dagen per week, waarbij de patiënt er 4 verwacht wordt. Er is een combinatie 

van individuele en groepsbehandeling, en het aanbod bevat ook: creatieve therapie, 

muziektherapie, psychomotorische therapie en atelierwerking. De patiënt krijgt 1 tot 2 

sessies individuele therapie aangeboden per week. Er is ook tweemaal per week 

psychodynamische groepstherapie voorzien. 

 
 Er is mogelijkheid voor individueel maatschappelijke begeleiding. De geleidelijke 

afbouw van de dagtherapie is mogelijk via een postkuur-formule waarbij gedurende 

maximum 6 maanden er een deelname is van minimaal drie uur per week in de 

activiteiten van de dagkliniek. Herval wordt niet als een negatieve connotatie aan 

heropname geïnterpreteerd. 

 
 Een aantal aspecten in het functioneren van neurotische patiënten kunnen leiden tot 

tegenoverdracht bij hulpverleners. Daarom is er wekelijks voor het team een 

intervisiebijeenkomst. 

 
 Het algemene principe van het multimodale werken dat in het therapeutisch beleid van 

PZ Sint Jan gepromoot wordt vindt in de dagkliniek volgende vertaling: de 

psychodynamische benadering wordt gecreëerd door de complementariteit en 

integratie van verschillende benaderingswijzen zoals de psychoanalyse en het systeem 

theoretisch model. 

 
 In de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen wordt het begrip borderline- 

persoonlijkheidsorganisatie van Kernberg gehanteerd, waarbij de typerende 

kenmerken zijn: identiteitsdiffusie, het gebruik van primitieve afweermechanismen, 

maar wel een intacte realiteitstoetsing. Verder zijn de inclusie en exclusie criteria 

gelijklopend, evenals de uitganspunten en modaliteiten van de behandelfilosofie. 

 
 Voor persoonlijkheidsproblematiek wordt een typerende meerwaarde gezien in 

dagtherapie, omdat de patiënt zich kan leren verhouden tegenover een kader waarin 

hij tijdelijk wordt opgenomen en waaraan hij daarna opnieuw de mogelijkheid krijgt om 

zich eraan te onttrekken. Er wordt specifiek gewerkt met de Transference-focused 

psychotherapy van onder meer Kernberg. Op indicatie kan bij de aanvang van de 

behandeling een behandelovereenkomst worden opgesteld die de 

verantwoordelijkheden van de patiënt en het team regelt in het omgaan met medicatie, 

crisissen en overschrijding van de regels. 

 
 In de behandelunit 2,3 en 4: rehabilitatie en resocialisatie is de doelgroep: patiënten 

met een ernstige, langdurige psychiatrische problematiek bij wie een 

vervolgbehandeling onder vorm van dagbehandeling aangewezen is. De unit voor 

rehabilitatie is gericht naar rehabilitatie op het vlak van wonen, arbeid, dagbesteding of 

sociale relaties. De unit voor resocialisatie is gericht naar vrijetijdsrehabilitatie en wil de 

patiënt leren omgaan met zijn psychische beperkingen en verdere uitval tegengaan of 

afremmen. 
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 Het behandelaanbod loopt over 5 dagen waarvan de patiënt er minstens 3 verwacht 

wordt. Het behandelprogramma is ingesteld op langdurige behandeling en bevat unit- 

gebonden en unit-overschrijdende ateliers en bezigheden. Er is een uitnodiging om 

deel te nemen, maar geen verplichting. Uiteraard is er ruimte voor activiteiten en 

ontmoetingsplaatsen buiten de afdeling. Er is ook gelegenheid voor een individueel 

psychotherapeutische benadering die eerder ondersteunend kan zijn, dan wel 

inzichtgevend. 

 
 Er wordt gewerkt met vaste leefgroepen. Ter ondersteuning van de leefgroepwerking is 

er een wekelijkse afdelingsvergadering en weekendbespreking en een dagelijkse 

dagopening. Er is een vaste leefgroepbegeleider die beschikbaar is als een vertrouwd 

aanspreekfiguur voor de patiënt. Er is een geleidelijke afbouw mogelijk onder de vorm 

van een postkuurformule. 

 
 In de zelfevaluatie die voor de audit gemaakt is staan volgende aandachtspunten: 

o Inzake leiderschap is de duidelijkheid vergroot door de wijziging in de functie 

van zorgcoördinator naar zorgcoach. De psycholoog van de afdeling kan op 

uitnodiging nog wel deelnemen aan het coördinatieteam. 

o Het afdelingsbeleid komt tot stand via de coördinatieteams, en de verslagen 

van die vergaderingen (met de afdelingsgeneesheer, de verpleegkundig 

directeur, de therapeutisch directeur, de stafmedewerker patiëntenzorg en de 

hoofdverpleegkundige) worden beschouwd als het afdelingsbeleidsplan. 

o Het zorgbeleid is uitgewerkt in de conceptnota’s die geacht worden 

wetenschappelijk gefundeerd te zijn en opgesteld zijn door de zorgcoaches. 

De nota’s worden regelmatig besproken tijdens intervisies en 

werkoverlegmomenten. 

o In 2010 zijn er nog functioneringsgesprekken geweest, maar dit jaar is dat niet 

het geval. Er wordt gewerkt aan een methodiek op ziekenhuisniveau tegen 

2012. 

o De door het ziekenhuis georganiseerde vormingen hebben vooral betrekking 

op het verpleegkundig en logistiek personeel. Voor het overige is het VTO- 

beleid nog in ontwikkeling. 

o Inzake infrastructuur ervaren de leefgroepbegeleiders een tekort aan ruimte. 

o De informatica levert regelmatig problemen op, zoals vertragingen of 

onvoldoende geheugencapaciteit. 

o Er wordt nog gezocht naar instrumenten om het resultaat van de aangeboden 

behandelingen te evalueren en om de betrokkenheid van de patiënten bij het 

behandelplan te vergroten. 

o De laatste bevragingen van patiënten- en medewerkerstevredenheid dateren 

al van enige jaren terug en er is nog geen duidelijkheid over een volgende 

bevraging. 

o Er is op de dienst nog geen meting geweest van de directe patiëntentijd. 

Sterke punten 

 In de conceptnota’s wordt uitvoerig ingegaan op de behandelfilosofie van de dienst, en 

op de principes van de psychoanalytische ethiek. 

 
 De Transferenced-focused Psychotherapy van Kernberg is een ook door richtlijnen 

ondersteunde benadering voor Borderline persoonlijkheidsstoornissen. Maar zijn alle 

persoonlijkheidsstoornissen op de dagkliniek van het Borderline type? 
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Tekortkomingen 

 Het algemene principe van het multimodale werken dat in het therapeutisch beleid van 

het ziekenhuis vooropgesteld wordt, is op de dagklliniek niet erg zichtbaar. Het 

psychodynamisch uitgangspunt om de patiënt centraal te stellen en de familie slechts 

mits een aantal voorwaarden te betrekken relativeert de inbreng van 

systeemtheoretische elementen. 

 
 Het gebruik van instrumenten en werkwijzen die kunnen bijdragen tot een evaluatie 

van de behandelingspraktijk en de resultaten, zoals bevraging van 

patiëntentevredenheid en outcomemeting dient wat geactiveerd te worden. 
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9 Module Resultaten 

9.1 Resultaten bij klanten 

Algemene vaststellingen 

 De kwaliteitscoördinator is binnen het ziekenhuis het aanspreekpunt voor wat de 

resultaten van klanten en medewerkers betreft. 

De kwaliteitscoördinator kwam in dienst in het ziekenhuis in september 2010. De jaren 

voorheen werden er weinig acties opgezet om reden van de frequente afwezigheid van 

de kwaliteitscoördinator. De huidige kwaliteitscoördinator kan ook niet terugvallen op 

een overdracht. 

In het document ‘Strategische management 2010-2015 is een actieplan 2011-2012 

opgenomen die een aantal operationele doelstellingen (OD) formuleert, ingedeeld 

volgens prioriteitenkeuze, voor de komende 2 jaar. Hierin zijn een aantal OD 

geformuleerd die betrekking hebben op de klanten m.n. de patiënt. 

 
 Voor het ziekenhuis is duidelijk wie zijn klanten zijn, m.n. verwijzers (HA, AZ), 

samenwerkingsverbanden, patiënten en familie, stagiaires en scholen, de overheid. 

 
 De tevredenheid van de patiënten werd in het verleden gemeten op basis van een 

eigen ontwerp van vragenlijst, die meerdere malen werd herwerkt. Het instrument leek 

niet werkbaar. Momenteel gebeurt de tevredenheidsmeting bij de klanten niet 

systematisch. 

Er worden nu contacten gelegd met andere ziekenhuizen over een exit-vragenlijst en 

hoe die te hanteren. 

 
 Het ziekenhuis wil zich meer toeleggen op deelsegmenten van de zorg. Een aanbreng 

van een actiepunt wordt gevolgd door de vraag wat men wil te weten komen over het 

actiepunt. Vervolgens wordt nagedacht over hoe men informatie over het thema kan 

bekomen. 

 
 Het jaarverslag van de externe ombudspersoon levert een aantal verbeterpunten aan. 

Daarnaast wil men een registratie opzetten van geuite klachten aan medewerkers van 

het ziekenhuis. Het opzet is de beiden met elkaar te vergelijken en verbeteracties op te 

zetten volgens prioriteit. 

 
 Inmiddels is ook de onthaalbrochure herwerkt. 

 
 Voeding was ook een van de vooropgestelde verbeterpunten. Er is een vragenlijst 

uitgewerkt om de patiënten hierover te bevragen. 

 
 

Aanbevelingen 

 Het ziekenhuis ondertekende meerdere samenwerkingsverbanden. Het is aangewezen 

de documenten én te actualiseren én te toetsen op de huidige werkzaamheid. 

 
 Het strekt tot aanbeveling na te denken over hoe de tevredenheid van de andere 

klanten, die samenwerken met het ziekenhuis, kan getoetst worden. 
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 Het ziekenhuis heeft weinig tot geen contact met cliënten- en familieorganisaties. Er is 

ook geen samenwerking voor wat het organiseren van familie-avonden betreft. Het is 

aangewezen om te onderzoeken hoe hiermee een samenwerking kan opgezet worden. 

 
 

9.2 Resultaten bij medewerkers 

Algemene vaststellingen 

 In 2007 werd een tevredenheidsmeting voor de medewerkers georganiseerd door een 

externe firma. In samenwerking met een aantal ziekenhuizen wordt in 2012 terug een 

tevredenheidtoetsing georganiseerd. Het gemeenschappelijk opzet is een 

benchmarking tussen de deelnemende ziekenhuizen. 

 
 N.a.v. de resultaten van de vorige cultuurmeting bij het personeel werden per team een 

aantal actiepunten opgezet. In 2009 werd een stand van zaken opgemaakt. 

Restpunten zijn meegenomen in het opzet van strategisch management 2011-2012. 

In 2011 zal terug een cultuurmeting georganiseerd worden, reden waarom de 

tevredenheidsmeting bij medewerkers met één jaar werd uitgesteld. 

 
Een lopend project bij deze is “té veel tijd in indirecte patiëntenzorg en té weinig tijd 

voor directe patiëntenzorg”. Ieder team mocht in 2011 een projectvoorstel indienen om 

hieraan tegemoet te komen. 

 
 In het ziekenhuis is er momenteel geen interne ombudspersoon bij wie het personeel 

terecht kan, maar dit is voorzien tegen 2012. 

In eerste instantie wordt verwacht dat de leidinggevende wordt aangesproken, 

vervolgens het gebruik van de hiërarchische lijn. Ook kan het personeel terecht bij de 

arbeidsgeneesheer. 

Uit de SWOT-analyse blijkt ook dat medewerkers onvoldoende forum hebben voor het 

uiten van ontevredenheid. 

 
 Het ziekenhuis levert heel wat inspanningen m.b.t. het vormingsbeleid. Momenteel 

heeft men een afwachtende houding t.a.v. voorstellen van het FOD en de geestelijke 

gezondheidszorg. Het ziekenhuis wil mee instappen in de projecten van het FOD. 

 
 Het gegeven dat er zeer zelden medewerkers het ziekenhuis spontaan verlaten toont 

aan dat er een grote mate van tevredenheid is van het personeel. Het opgezet beleid 

inzake aanwerving en begeleiding, uurroostering en vorming dragen daar toe bij. 

 
 In de “zorg voor de medewerkers” worden een aantal initiatieven genomen. Voorbeeld 

hiervan zijn de nieuwjaarsreceptie, jaarlijkse barbecue. Op de dag ven der verpleging 

en jaarlijks voor staf/middenkader wordt een vormingsmoment gekoppeld aan een 

attentie. Het personeel kan ook gebruik maken van maaltijden tegen een gunstig tarief 

en het aankopen van huishoudartikelen tegen gunstige voorwaarden. 

Het personeel werd ook bevraagd over de organisatie van kinderopvang. Blijkbaar was 

hier geen nood aan. 

Non-conformiteit 

 Het bevragen van de medewerkers loopt niet op een systematische wijze 
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9.3 Resultaten in de samenleving 

Algemene vaststellingen 

 

 Het ziekenhuis neemt deel aan een aantal activiteiten in het kader van de 

destigmatisering van de psychiatrie: 

o In de marge van de voorstelling “Te gek voor woorden” was het ziekenhuis 

mede-initiatiefnemer voor het opzetten van een stand in het cultureel centrum 

te Eeklo, en voor het informeren van leerlingen van een grote middelbare 

school over GGZ-thema’s 

o Een stafmedewerker patiëntenzorg neemt het voorzitterschap waar van de 

werkgroep: “Eeklo dementievriendelijke gemeente”, dat geleid heeft tot een 

sponsoring door de Koning Boudewijnstichting van een theatervoorstelling in 

het Cultureel Centrum rond dementie 

o Verschillende personeelsleden nemen deel aan publieke fora over GGZ- 

thema’s in onder meer het praatcafé dementie, de stedelijke welzijnsraad en 

de dienstencentra. 

 

 Het ziekenhuis speelt een rol als gespecialiseerd kennis- en informatiecentrum: 

o het ziekenhuis heeft, conform haar ziekenhuisopdracht, het initiatief genomen 

om een project klinische farmacie in te dienen. Het ziekenhuis werd als enige 

PZ in Vlaanderen hiervoor weerhouden. Met deze middelen werd 0.5 FTE 

ziekenhuisapotheker aangeworven, waardoor ruimte werd gecreëerd om op 

structurele wijze patiënten te informeren, deel te nemen aan multidisciplinaire 

teambesprekingen, vorming voor behandelteams te organiseren, enz. 

o deelname aan klinische studies, bv. studie KULeuven m.b.t. QT-problematiek 

bij inname van 2e generatie antipsychotica 

o de opstart van het outreaching-project MAGDATSO (ten behoeve van ouderen 

met psychische problemen die verblijven in woon- en zorgcentra) werd 

mogelijk gemaakt door de reeds vele jaren gehanteerde en vanuit het PZ 

geïnitieerde overlegcultuur met woon- en zorgcentra, andere psychiatrische 

ziekenhuizen en CGG 

o meerdere personeelsleden nemen, naast hun hoofdopdracht in het ziekenhuis, 

ook nog een deelopdracht op in onderwijs; veelal binnen opleidingen die een 

rechtstreekse relevantie hebben voor het werkveld 

o het ziekenhuis fungeert als stageziekenhuis voor verschillende opleidingen en 

krijgt positieve reacties van scholen en studenten met betrekking tot onthaal en 

begeleiding. 

 

 Er wordt deelgenomen aan beleidsvoorbereiding/uitvoering: 

o De algemeen directeur zetelt als bestuurder in diverse Vzw’s in de 

gezondheid- en welzijnszorg. 

o De verpleegkundig directeur neemt deel aan de werkgroep GGZ van het 

NVKVV 

o Twee stafmedewerkers nemen deel aan de projectgroep Gent-Eeklo in het 

kader van artikel 107. 

 

 Het ziekenhuis profileert zich in meerdere opzichten als een open huis: 
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o Het personeelsrestaurant staat open voor externen om de maaltijd te nuttigen 

en wordt veelvuldig gebruikt door inwoners van Eeklo, Meetjesland (bv. op 

marktdag) 

o De inrichting van de campus wordt door de bezoekers gewaardeerd 

o De kapel wordt regelmatig gebruikt door het verenigingsleven van Eeklo voor 

socioculturele activiteiten 

o Op de campus zijn een aantal externe voorzieningen actief zoals een 

consultingbureau en een onderwijsinstelling 

 
 

9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 

Algemene vaststellingen 
 

 Karakteristieken van het ziekenhuis 

 
Het ziekenhuis brengt zijn doelgroepen en casemix in beeld: 

 
o Huidige doelgroepen: de meest frequente diagnoses, de forensische, met 

bijstellingen zo nodig (vb. wens voor meer PVT i.p.v. een aantal dagplaatsen, 

vb. oprichting van kliniek voor dubbele diagnose, outreachproject MAGDATSO 

(expertise voor rusthuizen). 

o Er zijn geen gedwongen opgenomen patiënten, wel zijn er patiënten met een 

juridisch statuut. 

o 

Het ziekenhuis brengt andere typologische elementen in beeld: positie in de 

patiëntenstroom: het betreft een lokaal ziekenhuis, dat via samenwerking 

probeert mee antwoorden te geven op specifieke hulpvragen (participeert aan 

netwerkcomité illegaal middelenmisbruik en in zorgtrajectovereenkomst 

dubbele diagnose), en ondersteunend is naar BW en psychiatrische thuiszorg 

 Verantwoording en transparantie 
 

Het ziekenhuis voert een transparant beleid omtrent risico's, incidenten en 

calamiteiten: 

 

o Intern: monitoring en rapportages van risicovolle processen, risico-indicatoren; 

incidentmeldingssysteem: database en halfjaarlijkse rapporten, opvolging 

binnen strategisch management 

o extern: resultaten worden eveneens in het jaarverslag opgenomen en 

besproken. 

 

Het ziekenhuis beschikt over de nodige attesten zoals bedrijfsrevisor i.v.m. financiën, 

brandweer i.v.m. brandveiligheid, 

 

Het ziekenhuis maakt jaarverslagen zoals over: algemeen beleid, medisch beleid (geen 

apart jaarverslag), geneesmiddelenverbruik, klachten (gebeurt door externe 

ombudspersoon, geen verslag interne ombudspersoon). 

 

Opvolging a.d.h.v. registratie (o.m. MPG) en indicatoren: globaal en jaarlijks via 

jaarverslag, ook per behandelunit, inclusief afzonderingsregistraties, 

incidentmeldingen. 
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Opvolging incidentmeldingssysteem: via stuurgroep kwaliteit/strategisch management, 

comité patiëntveiligheid, IDO 

 

Het ziekenhuis vergelijkt zijn cijfers met die van andere ziekenhuizen/de sector via een 

benchmarking voor psychiatrische ziekenhuizen. Op dit moment gebeurt dit voor 3 

projecten: ziekteverzuim, arbeidsongevallen en afzonderingen. 

 

Opvolging wordt door het directiecomité besproken. 

 
Het ziekenhuis heeft eigen meetsystemen, waaronder een FONA-registratie, een 

registratie van nosocomiale infecties. 

 

De indicatoren die gekozen worden op volgende domeinen zijn relevant: 
 

o klinische performantie: projecten klinische farmacie, netwerkkaart, ont- 

slagmanagement, opvolging somatische zorglast op de zorgafdelingen, MPG, 

bezettingscijfers per unit, OD 5 

o operationele performantie: diagnostisch proces dienst H1, fixatie- arm beleid 

ouderen, projecten op de afdelingen ter bevordering van directe patiëntenzorg 

o cliëntentevredenheid: aantal klachten bij de externe ombudsdienst, kwaliteit 

middagmaal van patiënten, tevredenheid klanten wat betreft voeding 

o personeelstevredenheid: mobiliteit mobiele equipe, aantal VTE per 

planningscel 

o kwalificatiemix per planningscel, vorming (formele en informele vorming), 

o personeelsverloop (turn-over), introductie nieuwe medewerkers 
 

Personeelstevredenheidsmeting is 3 jaar geleden uitgevoerd en wordt in 2012 

herhaald (4 jaar later dus). Men zoekt naar een manier om te kunnen benchmarken. 

 

Patiëntentevredenheid: algemene meting is gestopt. Men zoekt naar een andere 

manier/formule. 

 Veilige zorg 
 

Er gebeurt systematische screening van het risico op zelfdoding, het risico wordt op 

basis van indeling in fasen ondersteund door de passende actie (dagelijkse 

ondersteuning, verhoogde ondersteuning, verhoogde waakzaamheid en verhoogd 

toezicht). Men wenst in de toekomst te werken met de suïcide-intentional-scale (SIS). 

 

Er is geen systematische screening van het risico op agressie. Bij momenten van 

transitie van afdeling/behandelaar/setting wordt bijzondere aandacht besteed aan 

veiligheid. (zelfdoding, agressie, …, desoriëntatie) Dit is in het patiëntendossier 

onderdeel van de rubriek <aandachtspunten>. 

 

Jaarlijks worden het aantal afzonderingen, aantal patiënten, en de duur van de 

afzonderingen opgevolgd (via de coördinatieteams, de ziekenhuisstatistiek). 

 

Onderstaande tabel geeft de resultaten voor 2008 – 2009 – 2010 en 2011 (tot op 

heden) 
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 2008 2009 2010 2011 

Aantal 

afzonderingen 

46 88 58 54 

Aantal 

patiënten 

39 53 49 31 

Episode < 24u 38 71 45 36 

Episode > 24u 8 17 13 18 

 
 

Er zijn 5 afzonderingskamers (waarvan 3 op de dienst algemene psychiatrie in gebouw 

O, en 2 op de dienst dubbele diagnose in gebouw N) 

Het aantal valincidenten, agressie-incidenten, medicatie-incidenten wordt opgevolgd, 

geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd (op gerontopsychiatrische afdelingen): 

enerzijds via opvolging en evaluatie in het incidentmeldingssysteem, anderzijds op de 

afdeling volgens casuïstiek. 

 Gebruikersgerichtheid / gepaste zorg 
 

Er zijn geen gegevens omtrent snelheid inspelen hulpvraag, aanbieden van 

alternatieven, hanteren van wachtlijsten. Wel is beschreven hoe men hiermee probeert 

om te gaan. 

 

Informatie gebeurt via onthaalbrochures. 

 
Het actief betrekken van de patiënt bij het behandelplan is een operationele 

doelstelling 2012, en het zelfde geldt ook voor het betrekken van familie. 

 

Procedures i.v.m. klachten zijn aanwezig. E.e.a. is voorwerp van opvolging door de 

stuurgroep kwaliteit (maar nog niet in uitvoering). 

 

Privacybeleid, afspraken m.b.t. hygiëne, voeding en infrastructuur zijn opgenomen in 

de onthaalbrochure van het ziekenhuis. Procedures m.b.t. hygiëne (vb. verversen van 

bedlinnen) zijn terug te vinden in procedurehandboek 

 

Specifieke processen m.b.t. indicatiestelling die in kaart gebracht zijn: geriatrisch 

assessment, diagnostisch proces dienst ouderenpsychiatrie (met indicatoren en 

opvolging) 

 

De behandeling wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd. 

 
I.v.m. de patiëntenrechten is er een beperkte vermelding in de onthaalbrochure van het 

ziekenhuis. Klachtenprocedure is pas recent ontwikkeld en nog niet opgenomen in de 

onthaalbrochure van het ziekenhuis. 

 

 Toegankelijke zorg 
 

Het ziekenhuis positioneert zich als een regionaal ziekenhuis, met een aantal 

specifieke doelgroepen. Het is matig toegankelijk: opnames gebeuren via intakes, 

dringende opnames via psychiater van wacht. Er zijn afspraken met AZ. Alma. Men 
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tracht bedden vrij te maken en de wachtlijst beperkt te houden. Financiële 

toegankelijkheid is gegarandeerd door een beleid m.b.t. supplementen, 

voorschotregeling 

 

 Continuïteit 
 

Ontslagbrieven worden gemiddeld laattijdig verstuurd en het aantal ontslagbrieven kan 

hoger (steekproefperiode: april 2011: 60%, gemiddeld na 26,17 dagen verstuurd, 

aantal brieven verstuurd binnen de 7 dagen 14%) 

 

In de nazorgregeling wordt wel aan postkuurzorg gedaan (2010: 41 opgestart, 2011: 

34 opgestart) waarbij er ook patiënten gevolgd worden door het netwerk psychiatrische 

thuiszorg Meetjesland (NPTZ): 2010: 9, 2011: 7). Er is geen eigen polikliniek ter 

ondersteuning van de continuïteit. Er is wel een formeel samenwerkingsakkoord met 

CGG. 

 

Crisisopnames kunnen gebeuren op de dienst algemene psychiatrie, op de kliniek voor 

opname en indicatiestelling. Er is geen psychiatrische spoedopname-werking. 

 

Het ziekenhuis beschikt over een psychiatrisch verzorgingstehuis, beschut wonen 

(beiden beperkte doorstroming) en dagbehandeling (wordt frequent gehanteerd: In 

2010 110 transfers naar daghospitalisatie). 

 

 Doelmatige zorg 

 
De doelmatigheid van de zorg wordt opgevolgd via gegevens vanuit de 

patiëntenadministratie, vanuit MPG en via de personeelseffectieven 

 

 Doeltreffende zorg 
 

De doeltreffendheid van de zorg wordt beperkt opgevolgd (heropnames / totaal aantal 

opnames, aantal ontslagen tegen advies en drop outs (ontslag na 1 dag opname)), 

men gebruikt nog geen specifieke instrumenten. Er is ontslagmanagement. 

Herstelgerichte zorg wordt expliciet vernoemd op de afdelingen voor langdurige zorg 

(dagkliniek, sociowoningen) 

 Deskundige zorg 

 
Het competentiemanagement is opgenomen als doelstelling in het strategisch 

management. Dit wordt ondersteund door procedures i.v.m. wervingsbeleid, 

vormingsbeleid (procedurehandboek) 

 

Elk behandelteam hanteert de intervisie als middel voor het bespreekbaar stellen van 

de therapeutische relatie. Dit wordt opgevolgd binnen het strategisch management. 

 

Het personeelsverloop wordt opgevolgd. 

 
In het ziekenhuis zijn zorgprogramma’s voorhanden die getoetst zijn aan richtlijnen. 3 

voorbeelden 

 

a) de werking op depressiekliniek steunt op de CBO-richtlijn depressie 

 
b) in het procedure handboek zijn er tal van behandelprotocollen terug te vinden 

(lithium, leponex, antipsychotica, digoxine, anticonvulsiva, ...), 
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c) project opvolging metabole stoornissen in het kader van het project klinische 

farmacie. 
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10 Bespreking 

Het betreft een lokaal psychiatrisch ziekenhuis dat dit jaar zijn 100 jarig bestaan als 

psychiatrisch ziekenhuis gedenkt. 

 

Er is een moderne beleidsvoering geschoeid op de leest van een kwaliteitsmodel (Balanced 

Scorecard), waarbij het directiecomité, in het bijzonder de algemeen directeur; de 

verpleegkundig directeur en ook de therapeutische directie en staf drijvende krachten zijn. 

 

Het algemeen beleid wordt gevoerd binnen de context van een recent ingevoerd strategisch 

management. 

Dit proces is nog in volle beweging en er hebben zich hierbij een aantal noodzakelijke fricties 

voorgedaan, een aantal documenten zijn nog als onvolkomen te beschouwen (de oefeningen 

op inhoudelijk vlak: medisch beleidsplan, document multidisciplinaire richtlijnen). Ook is er nog 

niet in elk domein een specifiek beleid opgezet (vb. suïcidepreventiebeleid), maar zulks 

betekent niet dat er geen dergelijk beleid is: wat het aangehaalde voorbeeld betreft is er 

immers een zorgtraject suïcidepreventie. 

 

Ook het organisatiemodel (afdelingsaansturing, rol van teamcoaches) en de aansluiting tussen 

het algemeen beleid en de afdelingen (afdelingsplannen) zal zich in de toekomst verder 

uitkristalliseren. 

 

Wat het algemene beleid betreft zoekt het ziekenhuis via samenwerking een antwoord te 

bieden voor de lokale noden. Er zijn meerdere initiatieven op dit vlak. Onder meer is er een 

raamakkoord voor samenwerking met het Algemeen Ziekenhuis Alma. 

 

Er is wel noodzaak aan een betere zorg voor psychiatrische urgenties in de stad. Ook de 

poliklinische psychiatrische zorg is onvoldoende uitgebouwd. 

 

Het ziekenhuis probeert een plaats in te nemen in en open te staan voor de lokale 

gemeenschap. 

 

Infrastructuur is mooi, maar voor een aantal afdelingen zijn toch opfrissingswerken nodig. 
 

Kwaliteitsbeleid is nu grotendeels geïntegreerd in de strategische beleidsvoering, maar is in de 

periode 2006 – 2010 minder expliciet aan bod gekomen. Het blijft een aandachtspunt om de 

vereisten van het kwaliteitsdecreet niet uit het oog te verliezen. 

 

Personeelsbeleid is goed in zijn resultaten (retentie, rekrutering, absenteïsme) en in 

de aandacht voor nieuwe medewerkers. Er is geen VTO beleid, er zijn wel aanzetten tot een 

modern personeelsbeleid: het hanteren van competentieprofielen, referentiepersonen. 

 

De medische bestaffing dient uitgebreid te worden. 
 

De processen zijn op orde en de zorg op afdelingsniveau is behoorlijk. 
 

Dagkliniek en Sp-dienst hebben een gunstige indruk nagelaten, de eerste door zijn meervoudig 

aanbod, de tweede onder meer door een grote betrokkenheid met familie. 

De afdeling dubbele diagnose heeft een behandelconcept wat afwijkt van hetgeen in de 

internationale literatuur beschreven wordt en zal zich hierop moeten verhouden. 
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Wat patiëntenrechten betreft is er noodzaak om de samenwerking tussen het ziekenhuis en de 

externe ombudspersoon te herijken. In het bijzonder is het noodzaak om de bemiddelende rol 

te faciliteren, zonder daarbij te interfereren met het intern kwaliteitsbeleid. 

 


