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1 Inleiding 

 
1.1 Toepassingsgebieden 

Kwaliteit van zorg. 

 
Toetsing van de federale erkenningsnormen. 

 
Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 

 
 

1.2 Definities 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: 
 

1.2.1 Algemene vaststellingen 

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Ze worden beschouwd als nuttige 

achtergrondinformatie. 

1.2.2 Sterke punten 

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het 

minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. 

1.2.3 Non-conformiteiten 

Dit zijn de elementen die niet conform de norm zijn. Hiervoor zullen de auditoren zich baseren 

op de wetgeving. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze 

regelgeving en de interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als 

een "voorstel van non-conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie 

wijzigen. 

1.2.4 Tekortkomingen 

Hierbij gaat het om aspecten waarvoor het ziekenhuis volgens de auditoren onvoldoende 

scoort, maar waarvoor geen wettelijke basis kan worden gevonden in de erkenningsnormen. 

Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 

interpretatie ervan dienen ook deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van 

tekortkoming". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

1.2.5 Aanbevelingen 

De auditoren kunnen ook aanbevelingen doen, namelijk adviezen (niet dwingend en niet 

gebonden aan normering) ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 

kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de 

uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 

opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit 

weggewerkt te worden tegen de volgende audit. Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen 

steeds het voorwerp uitmaken van een opvolging. 
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1.3 Auditdata 

De audit vond plaats op volgende data; dinsdag 07 juni en donderdag 09 juni 2011. 

Op datum van dinsdag 20 september 2011 zal er een terugkomdag plaatsvinden in Brussel. 
Opmerkingen of toevoegingen n.a.v. deze terugkomdag worden in het definitief verslag 
opgenomen in cursieve vorm. 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 
 
 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

XXXX Auditor, psychologe 

XXXX Coördinerend auditor, verpleegkundige 

 

1.5 Auditplan 
 
 
 

 Dag 1   
 XXXX XXXX XXXX 

9u00 – 
09u30 

 

Inleiding - Voorstelling Zorginspectie en directie/staf 

09u30 – 
10u30 

 

Algemeen Beleid en 
Strategisch Management 

 

Ombudsfunctie 
 

Verpleegkundig Beleid 

10u30 – 
11u30 

 

Sociaal en 
herstelgerichte zorg en 
zorg naar familie 

11u30 – 
12u30 

 

Ethisch Comité 
 

Ziekenhuishygiëne 

12u30 – 
14u00 

 

Middagmaal 

14u00 – 
14u30 

 

Medische Raad 
 

Bezoek aan de verschillende teams / architectuur 

14u30 – 
16u00 

 

Medisch Beleid 
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 Dag 2   
 XXXX XXXX XXXX 

9u30 – 
10u45 

 

Zorgprocessen 
 

Medicatiedistributie 
 

Kwaliteitsbeleid 

10u45 – 
12u00 

 

Resultaten in de 
Maatschappij 

 

Suïcidepreventie en 
Veiligheidsbeleid 

12u00 – 
13u00 

 

Resultaten bij Medewerkers en Patiënten 

13u00 – 
14u00 

Middagmaal 

 
 
 
 

1.6 Identificatie van de instelling 

1.6.1 Contactgegevens 
 

Naam Psycho-Sociaal Centrum 

Adres Mechelsestraat 84 

Gemeente 3000 Leuven 

Telefoon 016/23.89.60 

Fax 016/23.53.42 

E-mail psc.leuven@fracarita.org 

Website www.psc-leuven.be 

Inrichtende macht V.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde 

Voorzitter Raad van Beheer XXXX 

 
 

1.6.2 Organogram 
 

Algemeen Directeur XXXX 

Verpleegkundig Directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Hoofdboekhouder XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 

 

1.6.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst 

 Er is geen geneesheer-diensthoofd van de A-dienst aangesteld. 

1.6.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opname 

 Het ziekenhuis heeft geen machtiging tot het opnemen van patiënten onder het statuut 
van de gedwongen opname. 

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

 XXXX 

mailto:psc.leuven@fracarita.org
http://www.psc-leuven.be/
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2 Administratieve gegevens 

 
2.1 Laatste erkenning 

 

 Aan Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent werd onder het 
erkenningsnummer 934 een verlenging van erkenning verleend in Psycho-sociaal 
Centrum, Mechelsestraat 84, 3000 Leuven voor 60 bedden/plaatsen, zijnde: 

 
o 30 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 

2011. 
o 30 a-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 

2011. 

 

2.2 Bemerkingen 

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

 

o Dagkliniek 30 a-plaatsen 
 Agaat 
 Opaal 
 Koraal 
 Saffier 

o Nachtkliniek 21 a-bedden 
 Onyx 

 

 Het ziekenhuis voert gesprekken omtrent nieuwbouwplannen voor een nieuwbouw 
(realisatie van het volledig masterplan) in de Kabouterstraat te Leuven. Men hoopte 
hier ten laatste in 2012 te kunnen intrekken. 

 

 Er is een aanvraag ingediend (22/06/2007) bij het agentschap Zorg en Gezondheid tot 
het bekomen van een afwijking. De afwijking bestaat er uit dat het ziekenhuis, gezien 
zijn specifieke setting, niet over een isolatiekamer dient te beschikken. 

 

Op datum van 23/07/2007 heeft het ziekenhuis een tijdelijke afwijking bekomen op 
deze norm. Het ziekenhuis dient niet te beschikken over een volledig uitgeruste 
isolatiekamer. Men moet wel beschikken over een degelijk uitgeruste time-out kamer 
voor crisissituaties en een duidelijke overeenkomst dat indien nodig men gebruik kan 
maken van de EPSI-unit van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven. 
Bij de bouwplannen dient men rekening te houden met de veranderende doelgroepen 
en de daarbij aangepaste hulpverleningsaanbod. 

 

Non-conformiteit 

 

 Voor de avond- en nachtkliniek gebruikt men niet de volledige erkenning van 30 a- 
bedden. Architecturaal is men ook niet in de mogelijkheid om meer dan het huidige 
aantal (21) te huisvesten. 

 

In haar reactienota geeft het PSC aan dat binnen de huidige infrastructuur 

het architecturaal niet mogelijk is om aan deze norm te voldoen. In de 

geplande nieuwbouw zijn 30 effectieve bedden voorzien. 

Binnen de context van een fusie welke gepland wordt op 1/1/2013 met het 

Nakuurhome Papiermoleken zal de opnamecapaciteit volledig benut worden. 

Een fusiedossier is nog niet ingediend. 
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3 Architectuur 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest 
en brandweerverslag 

 
Algemene vaststelling 

 

 Op datum van 24 januari 2007 werd een controle inzake brandveiligheid uitgevoerd 
door de bevoegde brandweerdienst. Er werd een gunstig advies gegeven, inzake 
brandveiligheid en evacuatie, tot uitbating van het ziekenhuis indien rekening 
gehouden zou worden met de aangehaalde bemerkingen: 

 
o Het ziekenhuis is gelegen in een achterbouw en de gevel met de hoofdingang 

is niet onmiddellijk bereikbaar voor de brandweervoertuigen. Door de 
ziekenhuisbeheerder dient een afwijking aangevraagd te worden aan de 
Minister tot wiens bevoegdheid het gezondheidsbeleid behoort. 

o De deuren van het trappenhuis (achteraan) dienen minstens een 
doorgangsbreedte van 1 meter te bezitten. 

o De nuttige breedte van de doorgang (binnentrap achteraan) moet minstens 1 
meter bedragen. 

 

 Op datum van 24 januari 2007 verklaart de burgemeester te Leuven, dat het 
ziekenhuis Psycho-Sociaal Centrum, Mechelsestraat 84 te 3000 Leuven beantwoordt 
aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals die werden opgenomen in de bijlage aan 
het Koninklijk Besluit van 6 november 1979 (hoofdstuk IV) tot vaststelling van de 
normen betreffende de brandveiligheid en de voorkoming van paniek waaraan 
ziekenhuizen moeten voldoen, behalve voor de punten opgesomd in het 
brandpreventieverslag van 24 januari 2007 met referentie 230B08L van de Leuvense 
brandweer. 

 

 Op 27/03/2007 werd een aanvraag tot afwijking gericht aan het agentschap Zorg en 
Gezondheid in het kader van de onbereikbaarheid van de achterbouw voor 
brandweervoertuigen. Tot op heden ontving men hierover geen enkele reactie. 

 
Aanbevelingen 

 

 Advies om het dossier aanvraag tot afwijking actief op te volgen. 
 

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

4.1 Opdrachtsverklaring 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis heeft als opdrachtsverklaring de opdrachtsverklaring die in 1999 voor 
de hele v.z.w. Provincialaat Broeders van Liefde geformuleerd werd die vooral een 
aantal grondwaarden bevat. 

 
 In 2010 werd op centraal niveau besloten om een lokale afstemming te zoeken tussen 

de missie van het provincialaat en die van de verschillende instellingen. 

 

 Dit proces loopt nog in deze voorziening. Er is hierbij een proces opgezet waarbij alle 
medewerkers in het huis uitgenodigd werden om hier mee over na te denken. Dit 
gebeurde op gestructureerde wijze via socratische gesprekken. 

 
 Op dit moment is er een voorlopige versie, die nog moet getoetst worden en wat 

redactie betreft gefinaliseerd worden in de personeelsvergadering. 
 

Klemtonen die hierbij gelegd worden zijn: 
 

o de kleinschaligheid, en het midden in de stad gelegen zijn, 
o psychotherapeutisch centrum, met een eclectische therapeutische aanpak, 

een antwoord biedend op individuele noden, 
o verbondenheid met de patiënt en zijn omgeving, een mens- en patiëntvisie die 

erg relationeel gedefinieerd is, een respectvolle attitude 

o ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheid, 
o met nog een niet volledig geformuleerde mening omtrent beeldvorming van de 

GGZ in de samenleving. 
 

Na afronding van deze oefening zal het ziekenhuis volgend jaar hiermede uitpakken 
door middel van een studiedag. 

 

 Elke nieuwe medewerker krijgt uitleg over de opdrachtsverklaring door de 
(her)intredebegeleider. 

 
 Informatie omtrent de opdrachtsverklaring zal zowel via website als via intranet 

verspreid worden. Dit is op heden nog niet het geval. 

 

 In het algemeen beleidskader worden de klemtonen uitgewerkt naar een algemene 
visie, waarbij ook meer specifiek het personeel (wat ook verder uitgewerkt werd in een 
document visie op personeelsbeleid) en de wijze waarop men wil werken in beeld 
gebracht worden. 

Sterk punt 
 

 De visie op personeelsbeleid charmeert door zijn bijzondere aanpak. Er is een visie op 
afwezigheidsbeleid en er is ook een waarderende aanpak. 

Aanbevelingen 

 

 Het verdient aanbeveling om ook andere metafysische concepten mee te nemen zoals 
door Socrates beschreven: namelijk dat ook “de verbindingen die een entiteit heeft met 
zijn eigen eigenschappen en relaties bijdraagt tot het constitueren als entiteit. Iedere 
entiteit moet dus eigenschappen hebben en moet minstens met enkele andere 
entiteiten relaties aangaan”. Anders gesteld: aangezien het ook de Andere is die de 
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identiteit bepaalt is het zinvol om de Andere in dit proces te betrekken en dus minstens 
een echte externe bevraging hieromtrent te doen. 

 

 In de documenten van het ziekenhuis die naar aanleiding van de audit ter beschikking 
gesteld werden staan nog een aantal kernwaarden vermeld die minder aan bod 
kwamen in de opdrachtsverklaring zelf, meer bepaald: echtheid en authenticiteit en 
gelijkwaardigheid. De aanbeveling bestaat erin om deze ook mee te nemen in de 
nieuwe opdrachtsverklaring. 

 

 
4.2 Organisatiestructuur 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De structuur van het ziekenhuis is eenvoudig van opzet en op maat van het ziekenhuis. 
 

 De basisstructuur van het ziekenhuis bestaat uit 
 

o de aansturing door een directieteam, 
o de verschillende diensten zowel klinisch als niet klinisch, 

o een aantal adviserende organen. 

 De klinische diensten zijn 
 

o nachtziekenhuis: afdeling Onyx 

o dagziekenhuis:  de afdelingen Opaal, Koraal, Agaat en Saffier. 

 Het organogram bevat wel een aantal bijzonderheden 
 

o de bestuursraad wordt in de lijn gepositioneerd (niet met adviserende 
bevoegdheid) 

o ondernemingsraad en comité preventie en bescherming op het werk worden 
niet op niveau van het ziekenhuis georganiseerd 

o ziekenhuis en consultatiedienst zijn twee aparte entiteiten 
o hoofdgeneesheer heeft geen verbindingen 

o dienst(en) worden niet vermeld. 

 Het ziekenhuis maakt deel uit van de groep van het Provincialaat van de Broeders van 
Liefde, heeft geen dependances, maar meerdere directieleden zijn tevens ook 
directielid van de zusterinstelling het Nakuurhome Papiermoleken. 

 

Sterk punt 

 

 De kleinschaligheid van het ziekenhuis wordt door het ziekenhuis zelf als een sterk 
punt beschouwd. Het is in elk geval op maat van wat een therapeutische 
gemeenschap moet zijn en past door zijn schaalgrootte ook binnen het weefsel van de 
stad Leuven. 

Non-conformiteiten 

 

 Er is geen organisatie als A-dienst. 
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 Er is geen geneesheer-diensthoofd van de A-dienst. 
 

Het ziekenhuis stelt dat het gezien de kleinschaligheid van het ziekenhuis 

geen zin heeft om over te gaan tot een ontdubbeling van de functies 

geneesheer-diensthoofd en de hoofdgeneesheer. Hiertoe zal aan de 

medische raad het advies gevraagd worden om XXXX als geneesheer- 

diensthoofd van de A-dienst voor te stellen. 

 

 De hoofdgeneesheer is tevens hoofdgeneesheer in een ander ziekenhuis. 

 

Voor deze non-conformiteit wordt verwezen naar de afwijking die het 

agentschap Zorg en Gezondheid heeft gegeven in het vooruitzicht van de 

fusie met het Nakuurhome Papiermoleken 
 

Tekortkoming 

 

 Er is geen communicatieorganogram. 

 
Het ziekenhuis geeft in haar reactienota hierover het volgende mee: Er is 

een communicatieorganogram opgemaakt i.k.v. het strategisch 

ontwikkelingsproces en de daarbij horende opmaak van de SWOT – analyse 

(april 2006). Gezien de aanpassingen in overlegstructuur is dit 

communicatieorganogram niet meer van toepassing. Bij de opmaak van 

onze volgende SWOT-analyse (2013) zal het communicatieorganogram 

aangepast worden. 

 
Aanbeveling 

 

 Het verdient aanbeveling om de relatie (inclusief verantwoordelijkheden) tussen de 
klinische diensten en hoofdgeneesheer, geneesheer-diensthoofd in het organogram in 
beeld te brengen. 

 

 
4.3 Beleids- en adviesorganen 

4.3.1 Raad van Bestuur – Directiecomité – Medische Raad 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is de Raad van Bestuur van het Provincialaat 

van de Broeders van Liefde dat te Gent gehuisvest is. 

 
 Deze raad bestaat uit een aantal broeders en een aantal sectorverantwoordelijken en 

wordt geadviseerd door de bestuursraad waarin de verschillende directeurs van de 

psychiatrische ziekenhuizen zetelen. 

 
 Het directiecomité van het ziekenhuis bestaat uit de algemeen directeur, de 

hoofdboekhouder, hoofdgeneesheer en het diensthoofd patiëntenzorg. 
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 Het ziekenhuis probeert zich om te bouwen tot een gekantelde organisatie en ziet zich 

als volgt verder te organiseren: 

 
o De afdelingen worden geleid door een arts (minimale beleidsfunctie), 

teamsecretaris (organisatorisch) en een therapeutisch coördinator (inhoudelijk 

werking voorbereiding en netwerking). 

 
o Verder zijn er ook de vakgroepen en een therapeutische raad die voorgezeten 

wordt door het diensthoofd patiëntenzorg maar die op heden nog nooit 

bijeengekomen is. Een en ander zal ondersteund worden door het uitwerken 

van functieprofielen. 

 
Medische raad 

 
 De medische raad is omwille van de kleinschaligheid van het ziekenhuis samengesteld 

uit alle ziekenhuisgeneesheren. 
 

 Er worden om dezelfde redenen geen verkiezingen gehouden. 
 

 Voorzitter van de medische raad is XXXX. 
 

 De hoofdgeneesheer is permanent uitgenodigd. 
 

 Er is verslaglegging. 
 

 Er is een permanent overlegcomité. 
 

 Er is een algemene regeling. 
 

 Er is ook een medisch reglement en een reglement van centrale inning. De 
afhoudingen voor de honoraria bedragen voor de klinische prestaties het wettelijk 
maximum, voor de poliklinische is er een herziening geweest van 25% over 16 % naar 
10 %. Hierdoor wordt het poliklinische werk aantrekkelijker. 

 

 Er is een scheiding gemaakt tussen medische raad en medische staf. 
 

Non-conformiteit 
 

 Er wordt structureel een grotere verwevenheid met het Nakuurhome Papiermoleken 
uitgewerkt, zonder dat de basisstructuur (een gezamenlijke erkenning) aangepast 
wordt. 

 
In haar reactienota verwijst het PSC naar het verslag en de afspraken (d.d. 

11 mei 2011) die gemaakt zijn n.a.v. het overleg d.d. 2 mei 2011 van het 

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met dhr. XXXX en dhr. XXXX. Zie 

brief van het VA Z&G met referentie ZG/RGZ/302- E.931. 

 
Tekortkomingen 

 

 Er is weinig contact tussen de voorziening en haar Raad van Bestuur: laatste contact 
met de voltallige raad dateert van 2 jaar geleden (omtrent strategisch beleid). Er wordt 
voor het Nakuurhome Papiermoleken en PSC samen een namiddag uitgetrokken voor 
de bespreking van de jaarrekening. De bespreking van de begroting verloopt via de 
mail. 
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Volgens het PSC verloopt het gestructureerd overleg tussen directie en raad 

van bestuur maandelijks via de bestuursraad geestelijke gezondheidszorg 

van de Broeders van Liefde en via de jaarlijkse bespreking van de 

jaarrekening. 

Daarnaast is er frequent overleg met de bestuurder-sectorverantwoordelijke 

(afgevaardigd bestuurder) verzorgingsinstellingen n.a.v. concrete dossiers 

of vraagstellingen. Zo was er de laatste jaren heel frequent contact met de 

raad van bestuur en haar afgevaardigden m.b.t de opmaak van het dossier 

inzake hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor de regio 

Leuven-Tervuren (toepassing art. 107 ZHW) en m.b.t. het 

nieuwbouwproject voor het PSC. 

 

Deze reactie bevestigt de gedane vaststellingen, ten aanzien van het element 
‘rechtstreeks contact met de raad van bestuur’ en ten aanzien van ‘de toezichtsfunctie 
van de raad’ maar nuanceert wel de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt en de 
intensiteit ervan. 

 Het ziekenhuis wordt beperkt geïnformeerd omtrent de beslissingen van de Raad van 
Bestuur (die wel wekelijks vergadert maar het geheel van voorzieningen aanstuurt). 
Het ziekenhuis ontvangt korte verslagen. 

 

Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat de informatieverstrekking 

structureel gebeurt via de bestuursraad geestelijke gezondheidszorg 

(1x/maand), via de omzendbrieven vanwege de raad van bestuur, via de 

tweejaarlijkse directieseminaries en de beleidsdagen. Wat specifiek 

instellingsgebonden dossiers betreft wordt informatie omtrent beslissingen 

van de raad van bestuur snel gecommuniceerd (per brief, e-mail of 

telefonisch). 

 
Aanbeveling 

 

 Bij het hertekenen van de structuur in het kader van de uitvoering van artikel 107, wat 
voor het Psychosociaal Centrum direct niet zo heel veel impact heeft, maar indirect des 
te meer, gezien de verwevenheid met het Nakuurhome Papiermoleken, verdient het 
aanbeveling om de globale structuur van de voorzieningen van de Broeders van Liefde 
in deze regio te herbekijken. Er zijn hierbij heel wat verschillende insteken mogelijk: 

 

o de organisaties herbekijken vanuit hun verschillende functies: community care, 
zorgprogramma’s, categorale zorg. Hier stelt zich de moeilijkheid of de zorg in 
PSC als categoraal (psychotherapeutisch centrum) kan gedefinieerd worden, 
deze in het Nakuurhome Papiermoleken nieuwe constellatie als community 
care. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat wanneer FACT-zorg een 
succes zal blijken te zijn, de chronische zorg in de psychiatrische ziekenhuizen 
volledig van functie en aanschijn zal veranderen, 

o kijken welke voorzieningen er wat basiscultuur betreft meer met elkaar kunnen 
aansluiten: het PSC sluit binnen de groep van het Provincialaat van de 
Broeders van Liefde wat basiscultuur betreft veel nauwer aan bij het PZ. 
Broeders Alexianen te Tienen, 

o het Leuvense perspectief (het samen herpositioneren van het Nakuurhome 
Papiermoleken, UPC St. Kamillus, PSC) of het (Oost)Vlaams-Brabantse, 
waarbij het PZ Broeders Alexianen mee aan tafel zit (wat logisch zou zijn 
omdat dit mee betrokken is in het Leuvens zorgprogramma verslavingszorg 
(netwerk UPC KULeuven). 
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4.3.2 Ethisch Comité 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Het PSC Leuven beschikt niet over een eigen Ethisch Comité. Het centrum sluit 
hiervoor aan bij de Commissie Ethiek GGZ  (CE GGZ) van de Broeders van Liefde. 

 

 De CE GGZ Broeders van Liefde delegeert aan twee subcommissies haar opdrachten 
m.n.: 

 

o de toetsingscommissie: 
 geeft advies bij onderzoeksprotocollen en komt eenmaal per jaar 

samen, 

 deze commissie is samengesteld uit leden van de CE GGZ Broeders 
van Liefde en leden uit de lokale toetsingsgroepen met 
vertegenwoordigers per voorziening 

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

vergadering komt 4 maal per jaar samen 

 deze commissie is samengesteld uit leden van de CE GGZ Broeders 
van Liefde, vertegenwoordigers van voorzieningen en andere 
deskundigen. 

 
De CE GGZ komt tweemaal per jaar plenair samen. Op de agenda staan de opvolging, 
de evaluatie en de goedkeuring van de activiteiten van de beide subcommissies. 

 
De vergadering van de 3 commissies zijn niet openbaar. De informatie en 
besprekingen hebben een vertrouwelijk karakter en de leden zijn gebonden aan het 
beroepsgeheim. 

 

 In het huishoudelijk reglement van de CE GGZ Broeders van Liefde wordt bepaald dat 
er op het niveau van elk ziekenhuis een lokale toetsingsgroep wordt samengesteld met 
minstens drie leden, waarvan minstens één arts en minstens één niet arts. De 
voorzitter van de lokale toetsingsgroep is een arts. 

 
In het PSC was er in maart ll. een 1ste vergadering i.v.m. de opstart van een lokale 
toetsingsgroep waarbij volgende personen aanwezig waren: de directeur, het 
diensthoofd patiëntenzorg, de stafmedewerker verpleging en de voorzitter van de 
medische raad. In juli is er een 2de overleg gepland tussen de voorzitter van de 
medische raad en de stafmedewerker verpleging, beiden aangeduid als lid van de 
lokale toetsingsgroep. 
Gelet op het feit dat het Nakuurhome Papiermoleken en het PSC over dezelfde directie 
en hoofdgeneesheer beschikken werd er geopteerd om één medewerker van het 
Nakuurhome Papiermoleken te laten aansluiten bij de vergadering om aldus één lokale 
toetsingsgroep te vormen. 

 
 De voorzitter van de medische raad, wordt als arts afgevaardigd naar de CE GGZ van 

de Broeders van Liefde. 
De medewerker van het Nakuurhome Papiermoleken, lid van de lokale 
toetsingsgroep, wordt afgevaardigd naar de Begeleidingscommissie. 
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 Tot op heden was er geen actieve deelname van het PSC aan de CE GGZ Broeders 
van Liefde, wat ook af te leiden is uit de verslagen van de CE GGZ. De verslagen van 
de CE GGZ werden overgemaakt aan de directie. 

 
 
 

 
Non-conformiteiten 

 

 De voorzitter van de medische raad kan geen deel uitmaken van het ethisch comité.. 
 

 In het kwaliteitshandboek 2010-2011 wordt aangegeven dat: 

 
o de lokale toetsingsgroep van het PSC bestaat uit een geneesheer die niet de 

hoofdgeneesheer is, de stafmedewerker en een lid van de 
begeleidingscommissie ethiek (afgevaardigde Nakuurhome Papiermoleken) en 

o dat de leden van de lokale stuurgroep ethiek van het PSC zijn: de algemeen 
directeur, de hoofdgeneesheer, de directeur patiëntenzorg en leden van de 
begeleidingscommissie en commissie ethiek GGZ. 

 

Indien er gewerkt wordt met een lokale toetsingsgroep/stuurgroep mogen volgende 
personen niet bij de vergadering aanwezig zijn: de directeur, de hoofdgeneesheer, de 
voorzitter van de medische raad en het hoofd van het verpleegkundig departement. 

 

 Het PSC nam tot op heden niet actief deel aan de vergaderingen van de CE GGZ 
Broeders van Liefde, waar zij deel van uit maakt. 

Tekortkoming 

 
 De verslagen van de vergadering van de CE GGZ worden niet overgemaakt aan de 

leden die aangewezen zijn als afgevaardigden van het PSC naar de CE GGZ. 
 

Aanbevelingen 
 

 Het bestaan van een Ethisch Comité werd tot op heden niet gecommuniceerd aan het 
personeel. Het strekt tot aanbeveling na te gaan hoe de bekendmaking kan 
gerealiseerd worden en hoe de algemene adviezen/algemene standpunten van de CE 
GGZ kunnen verspreid worden binnen het PSC. 

 

 Bij het opstarten van een lokale toetsingsgroep is het aangewezen dit initiatief kenbaar 
te maken binnen het PSC en de mogelijkheid te bieden ook aan niet-medische 
disciplines zich kandidaat te stellen om te participeren aan dit overlegorgaan. 

 

 Aan de medewerkers dient men niet alleen het bestaan van het Ethisch Comité 
kenbaar te maken maar moet men ook meedelen wie de aanspreekpersoon is binnen 
de organisatie, hoe een vraag kan worden ingediend en behandeld, ook indien het 
afhandelen van een vraag gebeurt in de lokale toetsingsgroep. 

 

 
4.3.3 Comité voor Ziekenhuishygiëne (CZH) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Zowel het comité ziekenhuishygiëne als het team ziekenhuishygiëne is overkoepelend 
voor zowel het PSC als voor het Nakuurhome Papiermoleken (PM). 
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 De geneesheerziekenhuishygiënist en de verpleegkundig ziekenhuishygiënist zijn 
werknemer van IDEWE (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk). 
De geneesheer is XXXX (0,005 Vte) en de verpleegkundige is XXXX (0,012 Vte). 

 

 Het comité voor ziekenhuishygiëne is samengesteld uit volgende personen: 
 

o team Ziekenhuishygiëne (PSC / PM) 
o hoofdgeneesheer (PSC / PM) 
o algemeen directeur (PSC / PM) 
o directeur patiëntenzorg (PSC) 
o diensthoofd (PM) 

o apothekeres (PSC / PM) 

 Gezien het specifiek karakter is de werking van het team en het comité 
ziekenhuishygiëne beperkt tot de basiszorg. De verpleegkundig ziekenhuishygiënist is 
0,5 dag per 2 maanden aanwezig in het ziekenhuis. 4x/jaar worden de comités 
bijgewoond door het team ziekenhuishygiëne en het team ziekenhuishygiëne is 
dagdagelijks telefonisch bereikbaar voor ad hoc vragen of problemen die zich zouden 
voordoen. 

 

 Inhoudelijk wordt er gewerkt aan de uitwerking en evaluatie van bestaande of nieuwe 
procedures. Men maakt van handhygiëne een hoofdthema, zeker in het kader van de 
voedselbereiding. 

 

 In het verleden werd er opleiding gegeven omtrent de HACCP-normen en het 
gezamenlijk bereiden van maaltijden. Deze vorming zal kortelings opnieuw op het 
programma staan. 

 

Sterke punten 

 

 Ad hoc wordt er gereageerd op acute situaties die zich voordoen in het ziekenhuis of in 
de onmiddellijke omgeving. Bijvoorbeeld bij een besmetting met meningokokken in de 
buurt van het ziekenhuis werd een informatiebrief opgemaakt en verdeeld binnen het 
ziekenhuis. Bij een geval van TBC werd op dezelfde wijze gereageerd. 

 

 Ondanks de kleinschaligheid en de specificiteit van het ziekenhuis heeft men er toch 
voor gekozen om op onaangekondigde momenten culturen af te nemen bij het 
personeel en dit in het kader van de handhygiëne. 

 

Non-conformiteit 

 

 Binnen de samenstelling van het comité ziekenhuishygiëne ontbreken 3 
verpleegkundigen aangesteld door het hoofd van het verpleegkundig departement. 
Aangezien men een overkoepelende samenwerking heeft met het PM zou een 
gedeelde afvaardiging aangewezen zijn. 

 
 
 

Tekortkoming 

 
 Het werken met stoffen handdoeken voor het drogen van de handen aan de lavabo’s 

mag niet. 

 

Het ziekenhuis stelt dat de stoffen handdoeken enkel voorzien worden op 

bureaus en slechts door 1 persoon gebruikt worden. Zij zullen vervangen 

worden door papieren sets. 
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4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis omschrijft haar leiderschapsstijl als transformationeel, partieel 
coachend en geeft zeer veel verantwoordelijkheid aan de teams die zelfsturend zijn, 
waarbij de leiding wel het algemeen kader schetst. 

 

 Wat aansturing betreft geeft de leiding van het ziekenhuis aan een tandje bij te 
willen/of moeten steken. Zo heeft het directieteam een tweedaagse georganiseerd, is 
er de planning om dat jaarlijks te doen. Probleem is hier tijd voor vrijmaken. 

 

 Initiatieven worden gestimuleerd. 
 

 De basiscultuur van het ziekenhuis is bottom up. 

 
 Wat opleiding betreft inzake leiding geven heeft de algemeen directeur een cursus 

gevolgd bij Kern te St.-Niklaas. 
 

 Opleidingsbudget 2010 in het ziekenhuis was 17.597 euro (in geld, niet in tijd). 

Sterk punt 
 

 De basiscultuur van deze voorziening is een gegeven met een grote waarde 

Tekortkoming 
 

 Het tekort aan aansturingstijd, hoewel gecompenseerd door een prima basiscultuur, is 
toch een punt van aandacht. Dit houdt niet zozeer verband met de personen, dan wel 
met de structuur van het ziekenhuis, dat veel te kleinschalig is om te blijven 
beantwoorden aan wat de maatschappij op dit vlak verwacht van een voorziening. 
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5 Module Beleid en Strategie 

5.1 Algemeen beleid – Strategisch management 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis heeft in 2010 gewerkt rond een beleidsplan/beleidskader. 
 

 Hierbij werden structuur en communicatie bekeken, meer bepaald ook in de 
samenwerking met het Nakuurhome Papiermoleken. 

 

 Verder werd er ook een beleids- en visietekst rond vorming, training en opleiding 
gemaakt. 

 

 Het beleid vindt vorm rond een Balanced Score Card. 
 

 Doelen zijn: 

 
o financieel perspectief 

 realiseren van een financieel gezonde situatie van het ziekenhuis 
 organiseren en nastreven van een optimale bezetting 
 benutten van Europese middelen 

o interne processen 
 verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van dienstverlening: opname 

en ontslagprocedure, individueel zorgplan voor elke patiënt, visie en 
afdelingsbeleidsplan per doelgroep, ontwikkelen en implementeren 
van een veiligheidsmanagementsysteem FOD Volksgezondheid 

 ontwikkelen van functionele samenwerking: deelnemen aan COACH, 
Vlaams overlegplatform, netwerkoverleg, inbreng VDIP, thuiszorg, 
ontvangen van extern bezoek 

 afstemmen van infrastructuur en logistiek op zorgvisie (nieuwbouw) 

o ontwikkeling en groei 
 motivatie en tevredenheid medewerkers verhogen 
 competentie van medewerkers verhogen 
 medewerkers coachen d.m.v. functioneringsgesprekken 
 ontwikkelen van identiteit 

o klantenperspectief 

 bereiken van zorgdoelstellingen: metabole stoornissen, tijdspanne 
tussen opname en eerste afspraak 

 verbeteren van patiëntentevredenheid: cliëntenbevraging 
 inspelen op nieuwe zorgvragen: coachproject, VRINT, VDIP 
 imago verbeteren 
 jaarverslag sector en voorziening 
 doelgroepenbeleid in kaart brengen 

De doelstellingen en eerste resultaten werden in het kwaliteitshandboek opgenomen, 
waar ze onder de noemer klinische en operationele performantie terug komen. 

 De beleidsvoering wordt ondersteund door een werkgroep visie en structuur. 
 

 Voor 2011 werden volgende doelen vooropgesteld: intakeprocedure, communicatie, 
personeelsbeleid, identiteit en dienstverleningsaanbod. 

Voor na 2011: focus op studenten, families van patiënten en personen met 
eetstoornissen. Organisatie van een studiedag. 
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Toegankelijkheid 

 Financiële toegankelijkheid 
 

Er worden geen financiële drempels gehanteerd. Er zijn geen kamer- noch 
honorariasupplementen. Men heeft een systeem van factuuropvolging waar de sociale 
dienst aan meewerkt. Het aantal dubieuze debiteuren en het bedrag dat moet 
afgeboekt worden is hierdoor beperkt. 

 Geografische toegankelijkheid 
 

Het ziekenhuis is gelegen in de stad, behoorlijk anoniem en bijgevolg weinig 
stigmatiserend. 

Het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (400 m). Daarentegen is de 
organisatie van het verkeer en het parkeerbeleid in de stad Leuven van die aard dat de 
toegankelijkheid als bijzonder slecht te beschouwen is. 

 

 Organisatorische toegankelijkheid 
 

Het ziekenhuis hanteert bij de aanmelding verschillende in- en exclusiecriteria per 
team. In essentie komen ze er op neer dat actief alcohol- en druggebruik geweerd 
wordt. Verder moeten patiënten hetzij over een woonst hetzij over een dagactiviteit 
beschikken en wordt verwacht dat patiënten actief deelnemen aan hun programma. 
Aanvragen van forensische patiënten worden onderzocht, ze vormen geen absolute 
tegenindicatie, wel is er geen specifiek aanbod. 

 

Aanbevelingen 
 

 Het strategisch beleid gaat uit van het behoud van twee kleinschalige centra in 
samenwerking: met name het PSC en het Nakuurhome Papiermoleken. De werking 
van dit laatste centrum op termijn (na de pilootfase) is evenwel sterk bedreigd: het 
concept om 15 t-nachtplaatsen over te houden en in te schrijven in een FACT-werking 
is eerder onrealistisch omwille van de kleinschaligheid, de niet erkenbaarheid van de 
restvoorziening, de structurele onmogelijkheid om dagopvang te voorzien wat 
waarschijnlijk nodig zal zijn wegens gebrek aan middelen. 

 

 Het uitwerken van een zorgaanbod voor de doelgroep eetstoornissen moet met de 
nodige omzichtigheid opgezet en geëvalueerd worden. Dit is hooggespecialiseerde 
zorg, waarbij de specifieke aanpak die noodzakelijk is de mogelijkheden van het PSC 
wellicht overstijgt. 

 

 
5.2 Medisch beleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

Algemeen 
 

 Het ziekenhuis bestaat uit een centrum voor dagbehandeling die meerdere afdelingen 
omvat, met meerdere doelgroepen en een nachtziekenhuis. Er is ook een poliklinische 
werking. 

 

 De belangrijkste doelgroepen zijn patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (35 %), 
psychotische stoornis (24%), stemmingsstoornis (21%), middelen (6,7%) en niet 
ingevuld (4,5 %). 



20 

Auditverslag PSC Leuven (erkenningsnummer 934) 
 

 Het aantal opnames in dagbehandeling is 130 op jaarbasis wat een turnover betekent 
van 4,33 patiënten per plaats per jaar, of een gemiddelde verblijfsduur van ongeveer 
84 dagen per patiënt. Voor het nachtziekenhuis zijn de cijfers respectievelijk: 58 
opnames, 1,93 patiënten per bed per jaar en een gemiddelde verblijfsduur van 188 
dagen. Dit impliceert dat de verblijfsduren gemiddeld aan de hoge kant zijn, wat 
compatibel is met zijn roeping als therapeutisch centrum, en ondanks het minder 
stigmatiserend en vervreemdend karakter door de formule partiële hospitalisatie toch 
erg hospitaliserend is, dit terwijl heel wat elementen van het zorgprogramma in een 
meer ambulante en modulaire formule zouden kunnen aangeboden worden. 

 

 De heropnameratio is bijzonder hoog: 37 % eerste opnames, 63 % heropnames. 

 
 Bezettingsgraad voor dagbehandeling is goed: 104 % en voor nachtbehandeling zwak: 

66,84 %, wat toch nog een behoorlijk gemiddeld eindresultaat oplevert: 85,54 %. 

 

 Het medisch beleid in enge zin is gekenmerkt door het zich complementair opstellen 
ten aanzien van de werking van het ziekenhuis. De basiscultuur wordt gekleurd door 
het feit dat er een psychotherapeutische setting (institutionele psychotherapie met als 
kernwaarden/begrippen: het onthaal, de ontmoeting en het zich thuis voelen) is en een 
traditie van collectief aansturen. 

 

 Wat aansturing van de zorg betreft is er een belangrijke rol van de teamcoördinator en 
teamsecretaris. De geneesheer superviseert en ziet de patiënten. Elke groep heeft zijn 
programma. De zorg voor de patiënt is bijgevolg een combinatie tussen de 
groepselementen en individuele zorg. De zorgprogramma’s zijn niet getoetst aan 
wetenschappelijke evidentie en zijn van een meer psychoanalytische opzet 
geëvolueerd naar een meer eclectische benadering waarbij er zwaarder ingezet wordt 
op algemeen therapeutische methoden dan specifieke. 

 

 Het ziekenhuis biedt dus een vorm van categorale zorg aan, positioneert zich als een 
derdelijns ziekenhuis. Dat betekent dat de patiënten die in dit ziekenhuis hulp zoeken 
vaak een langdurige ziektegeschiedenis achter de rug hebben en hierbij vastgelopen 
zijn. Het ziekenhuis is hierbij wat geïsoleerd, heeft minder contacten met de eerste lijn, 
waarbij het probeert geen verkeerde verwachtingen te creëren. Deze wijze van werken 
heeft mede als gevolg dat het ziekenhuis er toe genoodzaakt is om heel wat nazorg 
zelf te plegen. 

Hoofdgeneesheer en zorg 
 

 De hoofdgeneesheer is nu twee jaar in functie en heeft zich ingeschreven in de 
werking van het huis. Hij tracht de bestaande werking te expliciteren. Binnen het 
geneesherenkorps zijn er wat subculturele elementen waar te nemen in de wijze 
waarop zorg verstrekt wordt, in team gestaan wordt en omgegaan wordt met het team, 
meer bepaald ook in het delen van informatie met het team. Deze verschillen zijn terug 
te brengen tot de cultuur van het universitair centrum waar zij hun opleiding genoten 
hebben. 

 

 Er zijn geen zorgprotocols op het niveau van pathologie, met uitzondering van een 
protocol depressie wat men deelt met CGG Passant. Elke geneesheer beslist voor 
zichzelf welk algoritme hij of zij volgt, waarbij de hoofdgeneesheer ervan uitgaat dat zij 
voldoende bekend zijn met de richtlijnen. 

 

 Er is een “metabool” protocol, wat in feite een vereenvoudigd protocol voor opvolging 
van medicatie (lithium, depakine, …) is. Dit wordt door de geneesheren en door de 
apotheek opgevolgd. 
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 De hoofdgeneesheer heeft nog geen klinische audit gedaan en was dit ook niet van 
plan. Er zijn geen functioneringsgesprekken met de geneesheren, maar daar staat 
tegen over dat er intensieve contacten zijn en er om de veertien dagen intervisie 
gepleegd wordt. 

 

 Elke geneesheer beslist voor zichzelf of informatie in het EPD gedeeld wordt met het 
team of niet, het programma dat de groep van de Broeders van Liefde hanteert laat 
deze keuzeoptie toe, en deze wordt verschillend gehanteerd. 

 

 Het ziekenhuis voorziet nazorg voor elke patiënt. Vaak vindt die plaats in de polikliniek 
van het ziekenhuis. Psychologen verstrekken alleen nazorg binnen de 
postkuurregeling. 

 

 Verder is er te vermelden dat er een vrij grondige intake is, die evenwel veel tijd 
verbruikt (eerste intake ter screening, tweede intakegesprek om concrete afspraken te 
maken, zo nodig aangevuld met een gesprek met psycholoog en/of psychiater). 

 

 Wat het toekomstig beleid betreft is te vermelden dat onderzocht zal worden in welke 
mate partieel-partiële zorg zijn plaats kan vinden (bv. programma’s van 2 tot 3 dagen 
per week). Voor de evaluatie van de geleverde zorg wenst men ook exitinterviews met 
patiënten te organiseren. 

 

 Ook zal er in functie van de samenwerking met het Nakuurhome Papiermoleken 
vermoedelijk geopteerd worden voor een herschikking van de afdelingen, waarbij 
voorzien is dat: 

 
o Agaat: borderline zorg doet 
o Opaal en Koraal: patiënten behandelt met een “gevoelige” 

persoonlijkheidsstructuur/depressie 

o Saffier: psychosezorg doet 

o Onyx: een heterogene werking organiseert en ook voor studenten open staat. 

Medische staf 
 

 De medische staf bestaat uit: 
 

o XXXX 24 uur/week, 
o XXXX 6 uur/week, 
o XXXX 12 uur/week, 

o XXXX: 12 uur/week + 4 uur/week hoofdgeneesheerschap. 

 Het ziekenhuis heeft via de Vlaams-Brabantse instellingen van de Broeders van Liefde 
een ‘memory of understanding’ afgesloten met CGG Passant. 

 

ECT 
 

 Er is geen protocol omtrent ECT, en er is geen specifiek beleid hieromtrent. Patiënten 
die in aanmerking komen voor ECT worden doorverwezen naar UC. St. Jozef 
Kortenberg wat het referentiecentrum terzake in de regio is. De zorg wordt dan 
overgenomen. 

 

Agressiebeleid 
 

 Er bestaat een procedure ‘interventie bij (dreigende) agressie’. Deze heeft tot doel om 
in het kader van welzijn op het werk de nodige preventiemaatregelen te implementeren 
bij een dreigende agressie of een agressie-incident. De procedure geldt bij: 

 

o Een vraag tot ondersteuning bij een dreigende agressie 

o Een hoogdringende nood aan hulp. 
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 De procedure is een gevolg van een eindwerk wat de preventieadviseur heeft gemaakt 
rond preventie van agressie. 

 
 De procedure is een procedure die niet het preventieve luik beschrijft maar eerder de 

interventies bij een effectieve agressie. 

 
 In het verleden (2009) werd een opleiding gegeven omtrent het omgaan met agressie. 

Er is bij het personeel een vraag naar een nieuwe bijscholing omtrent omgaan met 
(verbale) agressie. 

 

Suïcidepreventiebeleid 

 In het verleden bestond er een werkgroep ‘zelfmoordpreventie’. 

 
 De werkgroep heeft een aantal items besproken en een aantal concrete acties 

opgesteld: 
 

o studiedagen omtrent het thema 
o peilen naar suïcide-intentie als expliciet item binnen de intake 
o visietekst 

o procedure ingeval van een suïcide 

 De werkgroep heeft geen formele opdracht meer, de voormalige leden blijven wel 
aanspreekpunt ingeval personeelsleden vragen hebben omtrent suïcidepreventie. 

 

 Indien men bij de intake tot de conclusie komt dat er suïcidegedachten aanwezig zijn, 
gaat men evalueren of de (open) setting van het PSC voldoende veiligheid kan bieden. 
Indien dit niet zo is gaat men op zoek naar een meer ideale setting. 

 

 Vanuit het PSC is er een samenwerking met de Werkgroep Verder (initiatieven, 
coördineren, organiseren en ondersteuning voor en door nabestaanden na zelfdoding 
in Vlaanderen). 

 

 De procedure bespreekt de verschillende definities maar ook: 
 

o suïciderisico 
 basishouding 
 risico-inschatting, 

hulpverlening 

o suïcidepoging 
 hulpverlening 
 nazorg 

o overlijden t.g.v. suïcide of een natuurlijke dood 
 hulpverlening 
 wie contacteren ? 
 opvang van familie 
 lijktooi 
 inlichten medepatiënten 
 administratieve formaliteiten 
 opvang medewerkers 

 rapportage en afsluiting dossier 
 

Afzonderingsbeleid 

 Het ziekenhuis heeft niet voorzien in een afzonderingskamer. Hiervoor is een afwijking 
bekomen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Cfr. 2.2. 
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 Men beschikt wel over een crisiskamer / time-outkamer. Deze kamer is een 
gelijkaardige kamer als de andere verblijfskamers en wordt enkel gebruikt voor een 
cliënt waarbij men denkt dat een opname kan voorkomen worden door deze tot 
maximaal 3 nachten ook in nachtverblijf op te nemen. Tijdens deze korte duur bekijkt 
men de crisis van de cliënt en kijkt men of de cliënt naar een andere setting dient 
geheroriënteerd te worden. 

 

 Het PSC heeft een samenwerkingsakkoord met de EPSI-afdeling van het Universitair 
Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven. 

Non-conformiteit 
 

 Er is geen medische/klinische audit. 

Tekortkomingen 
 

 Het aantal uren psychiatertijd vòòr de komst van XXXX was te beperkt. 
 

 De vervanging van artsen tijdens langdurige afwezigheid (bv. tijdens 
zwangerschapsverlof) is een aandachtspunt: er moet niet alleen voorzien worden in 
overname van taken, maar de nodige uren dienen hiervoor ook ter beschikking gesteld 
te worden. 

 
 Men beschikt niet over een uitgeschreven visie m.b.t. omgang met agressie en geweld 

binnen het ziekenhuis. Hierin dient men minimaal te vermelden: 
 

o definitie van agressie en geweld (niet enkel over de fysieke en psychische 
feitelijke agressie maar eveneens over de gevoelens van onveiligheid en de 
angst voor agressie) 

o hoe om te gaan met agressie en geweld 
o vaststellen van (on)gewenst en (on)toelaatbaar gedrag 

o huisregels voor patiënten en gedragsregels voor medewerkers. 

 
Er wordt momenteel werk gemaakt van een uitgeschreven visie m.b.t. 

omgang met agressie en geweld binnen het ziekenhuis. In het najaar 2011 

is er in dit kader een interne vorming voorzien. In de opbouw van deze 

vorming wordt het crisisontwikkelingsmodel gehanteerd. 

 
 Voor de aanpak van agressie dient men duidelijke en gedeelde normen op te stellen 

over welk gedrag acceptabel is en welk niet. 
 

Aanbevelingen 

 

 Het ziekenhuis werkt volgens de principes van de institutionele psychotherapie: dit is 
een bijzondere zorgvorm die haar bestaansrecht in de toekomst zal moeten aantonen 
aan de hand van resultaten. Het zou goed zijn dat het ziekenhuis zich hier op een 
positieve wijze tracht te verhouden. 

 

 Advies om in de opleiding ook aandacht te besteden aan een bv. het 
crisisontwikkelingsmodel om het preventieve luik meer onderbouwing te geven. 
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5.3 Verpleegkundig beleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het verpleegkundig organogram is vrij simpel van opbouw. De directeur van het 
verpleegkundig departement (hier diensthoofd patiëntenzorg genoemd) geeft 
rechtstreeks aansturing aan de verschillende teams. De directeur is sinds einde 2009 
in functie, hij heeft een opleiding ziekenhuisverpleegkunde (A1) en daarnaast nog 
psychiatrisch verpleegkundige (A1). Hij heeft zijn master in de verpleegkunde (optie 
Geestelijke Gezondheid) gevolgd en doet momenteel hiervoor nog een thesisjaar. 

 

 De directeur beschikt over een middenkaderlid die geen hiërarchische functie heeft 
maar een staffunctie. Ook het kwaliteitsbeleid valt onder haar verantwoordelijkheid. 
De stafmedewerkster heeft een opleiding sociaal verpleegkundige (A1) gevolgd met 
nadien nog een master in de verpleegkunde. 

 

 In het verleden heeft men gewerkt met een adjunct-hoofdverpleegkundige voor de 
nachtkliniek. Op dit moment werkt men niet meer met hoofdverpleegkundigen voor de 
verschillende teams. 

Sinds april 2011 heeft men een systeem ingevoerd om een vertegenwoordiger van elk 
team aan te stellen: de teamvertegenwoordiger. De nadruk ligt hier zeker op 
‘vertegenwoordiger’. Deze functie heeft geen enkele hiërarchische lijn. 

 

 Het takenpakket van de teamvertegenwoordiger kan als volgt omschreven worden: 
 

o aanspreekpunt 
o contactpersoon tussen werkvloer en directie 
o toezicht op minimale bestaffing bewaken 
o intervisie bewaken 

o vaststellen waar noden zijn binnen het team 

Binnen de functieomschrijving van teambegeleider is dit zo omschreven: 
“Hij/zij draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van de patiënten, het multidisciplinaire 
team, de infrastructuur en anderen. De teamvertegenwoordiger functioneert als 
aanspreekpersoon, van de groep waar hij/zij deel van uitmaakt, zowel binnen het 
multidisciplinaire team van die groep als daarbuiten. Hij/zij is samen met andere 
teamleden verantwoordelijk voor het geheel van de activiteiten gericht op het 
optimaliseren van het totale welzijn van de patiënt(en) van zijn/haar groep. 
Hij/zij staat onder supervisie van het diensthoofd patiëntenzorg die hem/haar bijstaat in 
het uitvoeren van deze functie.” 

 
Deze medewerkers krijgen hiervoor geen functietoeslag of financiële compensatie. 

 

Sterk punt 
 

 Met de recentelijke aanstelling van zowel de directeur verpleegkundig departement als 
de stafmedewerkster is er een inhaalbeweging gestart met het meer formaliseren van 
de (bestaande) werking. 

 

Non-conformiteit 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over 2 hoofdverpleegkundigen. Voor een afdeling van 30 

patiënten dient men te beschikken over een hoofdverpleegkundige. 
In het organogram van het verpleegkundig departement, wordt de directeur van het 
verpleegkundig departement ook verpleegkundig diensthoofd en 
hoofdverpleegkundige genoemd. Dit zijn 3 verschillende functies die niet door één 
persoon kunnen worden ingevuld. 



25 

Auditverslag PSC Leuven (erkenningsnummer 934) 
 

 

Het ziekenhuis geeft tijdens de terugkomdag aan dat het in het kader van 

fusie een de organisatiestructuur op touw gezet zal worden die voldoet aan 

de normen. 

 
 In het organogram ontbreekt de nominatieve aanduiding van de begeleider 

(her)intreders. 
 

Inmiddels maakte het ziekenhuis werk van de aanpassing van hun organogram. Als 
bewijsvoering werd het aan de reactienota toegevoegd. 

 
 

5.4 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de algemeen directeur en de 
kwaliteitscoördinator. Deze laatste heeft een verpleegkundige opleiding en neemt de 
functie waar sinds 1 jaar. 

 

 Het kwaliteitshandboek (KWHB) bevat de algemene missie van de v.z.w. Provincialaat 
der Broeders van Liefde en een voorlopige geactualiseerde opdrachtverklaring van het 
PSC, waarin de elementen kleinschaligheid, deeltijds psychotherapeutisch aanbod en 
eclectische therapeutische aanpak voorop staan. 

 

 Het KWHB bevat maar beknopte informatie over het kwaliteitsbeleid in de periode voor 
2010. Vanaf 2002 werd de functie kwaliteitscoördinator ingevuld door een 
stafmedewerker/verpleegkundig middenkader. Er functioneerden een aantal 
verbetergroepen rond de thema’s: Public Relations, visie, intake en renovatie. Vanaf 
2007 werd deelgenomen aan het contract kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD 
Volksgezondheid. 

 

 In het kader van de opdrachtverklaring heeft het directieteam en het behandelteam van 
elke leefgroep een eigen visie uitgeschreven. 

 

 Het directieteam geeft in zijn visietekst aan dat in een kleinschalig centrum zoals het 
PSC er een betrokkenheid bestaat van iedereen op het geheel, dat er een nauwe 
relatie is met medewerkers en patiënten en dat er van de medewerkers gevraagd 
wordt om in gedeelde verantwoordelijkheid na te denken over de visie en de structuur. 
Belangrijke elementen zijn daarbij: erkenning en verantwoordelijkheid geven, interne 
motivatie, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Daarnaast is in de bevraging gebleken 
dat het besef aanwezig is dat zelfs in een kleinschalige organisatie behoefte is aan 
duidelijkheid inzake verantwoordelijkheid en leiding. In de verschillende leefgroepen 
wordt in de toekomst ook een structuur aangekondigd waarbij het team zal 
aangestuurd of geleid worden door een trio bestaande uit de psychiater, de 
teamverantwoordelijke (verpleger) en een therapeutisch coördinator. 

 

 De werking van het PSC is gestructureerd in een aantal groepen: 
 

o Opaal is een observatie- en oriëntatiegroep voor een heterogene doelgroep, 
met een maximale capaciteit van 8 plaatsen. 

o Koraal is een ondersteunende psychotherapiegroep voor depressie en angst, 
met een maximale capaciteit van 12 plaatsen. 

o Agaat is een ervaringsgerichte psychotherapiegroep voor 
persoonlijkheidsproblemen, met een maximale capaciteit van 10 plaatsen. 
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o Saffier is een groep voor psychosezorg, met een maximale capaciteit van 30 
plaatsen. 

o Onyx is een avond- en nachtkliniek voor een heterogene doelgroep met een 
maximale capaciteit van 30 bedden. 

 

 In de visieteksten van de verschillende afdelingen worden de therapeutische 
uitgangspunten, soms beknopt en soms uitvoerig geëxpliciteerd. Een aantal elementen 
daaruit zijn: 

 
o de klemtoon op groepswerking, met daarnaast individuele ondersteuning en de 

centrale plaats van de therapeutische werkrelatie (Opaal). 
o het gebruik van principes uit verschillende methodes: client-centered, 

psychoanalytisch, gestalt, contextueel, mindfulness. En de klemtoon op 
mentalisatie als proces waarbij mensen het gedrag van zichzelf en van 
anderen betekenis geven door het te zien als veroorzaakt door mentale 
toestanden (Agaat) 

o de psychoanalytische en de institutionele psychotherapie als inspiratiebron 
voor de begeleiding (Saffier) 

o een therapie gericht op persoonlijke groei, eerder dan op herstel, hetgeen een 
relativering van de expertfunctie van de hulpverlener inhoudt, naast een 
terughoudendheid voor groepsdynamische processen (Onyx). 

 
 Op basis van een SWOT-analyse in 2010 zijn een aantal prioritaire doelstellingen 

geformuleerd voor de periode 2010 – 2015. Voor 2011 zijn dat: 

 
o de vernieuwing van de intakeprocedure, omdat geconstateerd werd dat de tijd 

tussen aanmelding en werkelijke opname als veel te lang werd ervaren 
o het verbeteren van de interne communicatie, omdat uit denkdagen gebleken 

was dat er naast de maandelijkse personeelsvergadering meer nood is aan 
functioneel groepsbindend overleg 

o de vernieuwing van het personeelsbeleid, met onder meer het opstellen van 
een VTO plan en het opstellen van functieprofielen. Het VTO plan is 
ondertussen tot stand gebracht en een aantal functieprofielen zijn opgesteld. 
Het is de bedoeling om vanaf september 2011 te starten met 
functioneringsgesprekken met de medewerkers 

o het in kaart brengen van de eigenheid van het PSC 
o het actualiseren van het dienstverleningsaanbod, om te evalueren of het 

aanbod is afgestemd op externe ontwikkelingen. Intern is er nood aan een 
alternatief ingeval er een wachttijd ontstaat en aan het uitbreiden van de 
polikliniek en de nazorgmogelijkheden. 

 

 Er is een gedetailleerd organogram aanwezig waarin ook melding wordt gemaakt van 
de Therapeutische Raad, die in ontwikkeling is en als opdracht heeft om te 
onderzoeken of de verschillende hulpverleningsmodellen en protocollen nog adequaat 
zijn. 

 

 Als organen die de kwaliteitszorg in het PSC aansturen worden vermeld: 

 
o het directieteam 
o de kwaliteitscoördinator 
o de werkgroep visie en structuur die om de drie weken vergadert en bestaat uit 

het directieteam, de stafmedewerker, een psycholoog en een 
vertegenwoordiger uit elke groep. 

o het comité patiëntveiligheid in het kader van het FOD contract 
o het comité ziekenhuishygiëne 
o het medisch farmaceutisch comité 

o de lokale toetsingsgroep en stuurgroep Ethiek 
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 Er is een beknopte lijst met procedures opgenomen in het KWHB. Op korte termijn 
zullen die beschikbaar zijn op het intranet. 

 

 De Balance(d) Score Card van het Provincialaat van de Broeders van Liefde wordt 
vermeld als managementinstrument. Als bijlage bij het KWHB is een lijst opgenomen 
van thema’s die uitvoering geven aan de vier perspectieven van de BSC, evenwel 
zonder verdere uitwerking. 

 

 Onder de titel zelfevaluatie van de klinische performantie zijn een aantal thema’s 
opgenomen die (deels) ontleend zijn uit de lijst met performantie indicatoren die voor 
de psychiatrische ziekenhuizen zijn opgesteld door een werkgroep van experten: 

 
o iedere groep dient een therapeutische visie te hebben en die te vertalen naar 

onderbouwde behandelprogramma’s. Na meting blijkt iedere groep inderdaad 
een visietekst te hebben uitgeschreven. De vertaling naar onderbouwde 
behandelprogramma’s is evenwel eerder beperkt. 

o er is een vormingsbeleid voor de medewerkers patiëntenzorg. De stand van 
zaken is hier dat er recent een nieuw vormingsbeleid is gestart en dat 
bijgehouden wordt hoeveel uren per jaar aan vorming besteed worden. Het 
ontbreekt evenwel aan een meer kwalitatieve analyse over dit thema. 

o de kwaliteit van de teamwerking wordt nagegaan aan de hand van de 
interdisciplinaire evolutiebesprekingen. Na meting is de conclusie geformuleerd 
als een verbeteractie: in het elektronisch dossier wordt bij het intakeformulier 
ruimte voorzien om een interdisciplinair plan op te stellen na de bespreking op 
de teamvergadering. 

o het risico op het ontstaan van metabole stoornissen bij patiënten die tweede 
generatie antipsychotica nemen wordt zo laag mogelijk gehouden. Na meting 
is de conclusie dat in 2011 een nieuwe procesbeschrijving moet gemaakt 
worden en dat een nieuwe meting noodzakelijk is waarbij alle 
parameterresultaten gecontroleerd worden en niet enkel de labo uitslagen. 

o alle relevante informatie wordt doorgegeven aan degenen die in de toekomst 
bij de zorg betrokken zijn, en het percentage ontslagbrieven die gemaakt zijn 
binnen de week na een medisch ontslag wordt opgevolgd. Na meting is de 
conclusie hier dat het elektronisch dossier weliswaar veel voordelen biedt voor 
de ontslagbrieven, maar dat er nog moet geïnvesteerd worden in goede 
afspraken met de artsen over de tijdigheid. 

 

 In het KWHB is informatie aanwezig over de evaluatie door medewerkers en door 
gebruikers. 

Sterk punt 
 

 Het kwaliteitsbeleid van het PSC Leuven heeft op een evenwichtige manier aandacht 
voor zorg-organisatorische en zorginhoudelijke aspecten. Ook aan de waarden die de 
organisatie wil respecteren wordt veel aandacht gegeven. 

Tekortkoming 
 

 Voor een aantal thema’s is de (documentatie over) de uitwerking te beperkt, en zijn de 
resultaten zwak en/of onduidelijk. Er is weinig informatie over het verder opvolgen van 
de thema’s uit het eerste kwaliteitsdecreet, het instrument BSC lijkt helemaal los te 
staan van het kwaliteitsbeleid, en de verschillende thema’s die onder de zelfevaluatie 
van de klinische performantie voorgesteld worden zijn (nog) maar op een beperkte 
wijze uitgewerkt. 

 

 
Aanbevelingen 
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 Het is aangewezen om vanuit de directie de verschillende groepen te stimuleren om 
een ‘afdelings’beleidsplan te maken dat meer omvat dan enkel een therapeutische 
visie. 

 

 Voor de evaluatie en de actualisatie van de therapeutische visies van de verschillende 
groepen is het zeer aangewezen om een toetsing te doen aan de richtlijnen van een 
multidisciplinair kenniscentrum zoals bv. het Trimbosinstituut. 

 

 Gelet op het belang dat in de verschillende groepen gehecht wordt aan de werkalliantie 
is het nuttig om de ontwikkelingen op het vlak van outcomemanagement, die een 
onderbouwde monitoring van dit aspect beogen, op te volgen. 
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6 Module Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Naast de verpleegkundigen wordt er eveneens gewerkt met niet-verpleegkundigen met 
een zorgkundigenstatuut (11 personen). Er zijn 3 personeelsleden waarvoor het 
zorgkundigenstatuut in aanvraag is en 3 personen waarvoor het statuut nog moet 
aangevraagd worden. 

 

 Binnen het PSC bestaat er een “Beleids- en visietekst rond Vorming, Training en 
Opleiding”. In deze tekst wordt het volledige VTO-beleid uit de doeken gedaan zodat 
iedereen weet wat hij/zij kan verwachten. 

 

 Voor vorming werkt men met 3 soorten opleidingen: 
 

o intern (minimaal 4x/jaar) 
o langdurige opleidingen / dure opleidingen 

 prioritaire opleidingen: op vraag van het centrum 
 relevante opleidingen: op vraag van de werknemer / team 

 niet-relevante opleidingen 
o studiedagen / symposia 

 Op basis van het soort opleiding zijn er afspraken welke onkosten er terugbetaald 
worden en welke arbeidstijd er in rekening kan gebracht worden. Voor langdurige en 
dure opleidingen is er goedkeuring nodig van het directiecomité, andere opleidingen 
kunnen rechtstreeks door het diensthoofd patiëntenzorg afgehandeld worden. 

 

 De laatste jaren is er een aanzienlijk bedrag uitgetrokken voor de onkosten in het kader 
van het VTO-beleid, denkdagen en supervisie. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

19.649€ 12650€ 15.025€ 11.550€ 17.597€ 

 

 Per medewerker is er een opleidingsbudget voorzien van 150€ per persoon per jaar 
voor het volgen van studiedagen en/of symposia (met een maximum van 5 dagen per 
jaar). 

 

 Het ziekenhuis beschikt voor bijna alle functies over een voorstel tot 
functieomschrijving. Deze is men momenteel nog aan het finaliseren. Een aanzet is 
gegeven vanuit de directeur patiëntenzorg en de stafmedewerkster. Deze teksten zijn 
ter goedkeuring en voor eventuele aanvullingen voorgelegd aan het personeel. Na de 
aanpassingen dienen deze nu nog goedgekeurd te worden door het beleid. 

 

 De directeur patiëntenzorg heeft een eerste voorzichtige aanzet gegeven tot het 
organiseren van functioneringsgesprekken. Het valideren van de functieomschrijvingen 
zou een kader kunnen scheppen van items die besproken worden in een 
functioneringsgesprek. Zowel de directeur patiëntenzorg als de algemeen directeur 
hebben een opleiding gevolgd rond het voeren van functioneringsgesprekken bij 
VOCA. 

 

 Men heeft een begeleider herintreders (1 Vte). Deze persoon is van opleiding 
psychiatrisch verpleegkundige en is tevens tewerkgesteld op de afdeling Saffier. Deze 
fulltime kan dan ook niet in rekening gebracht worden voor het normpersoneel. 
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 In het kader van de zorg voor de zorgenden is er personeel consulteerbaar voor die 
personeelsleden die een aangrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Er is ook 
steeds de mogelijkheid tot het organiseren van een debriefing moest hier nood toe zijn. 

 

 Dagdagelijks heeft de directeur patiëntenzorg een informeel contact met de 
personeelsdienst, secretariaat en de achterbouw (de verschillende teams). Daarnaast 
eveneens met de stafmedewerkster. 

 

 Met het invoeren van de teamvertegenwoordigers heeft de directeur patiëntenzorg 
contact met deze individuele personen. Men gaat deze momenten formeel inplannen in 
de toekomst. 

 

 Elke vrijdagavond is er een briefing voor het weekend. Er wordt dan getracht om met 
zoveel mogelijk medewerkers die in het weekend moeten werken en de medewerkers 
van Onyx samen te komen en het weekend te overlopen. 

 

 Elk team heeft 1x/week een teamvergadering van 3-tal uren. Dit is een multidisciplinair 
overleg waar ook de arts aanwezig is. Met een afwisselende aanwezigheid van de 
directeur patiëntenzorg en de stafmedewerkster. Deze aanwezigheid wil men 
geleidelijk afbouwen met de invoering van de teamvertegenwoordigers. De 
directieleden kunnen dan wel nog op afroep aansluiten. 

 
 Binnen het personeelsbeleid heeft men een eigen visie geschreven waarbij volgende 

elementen belangrijk zijn: 
 

o erkenning en verantwoordelijkheid geven 
o intern gemotiveerd 
o respect / echtheid / authenticiteit / gelijkwaardigheid / verbinding 

o waarderende aanpak 

Het ultieme doel is een goede werksfeer, waarbij men belang hecht aan de 
combineerbaarheid van werk en privé. Deze goede werksfeer zal een 
gedifferentieerde, optimale behandeling, begeleiding of verzorging mogelijk maken. 

 

 Er is een vast stramien voor het aanwerven van nieuwe medewerkers. De sollicitaties 
voor het zorgdepartement worden allemaal gezien door de directeur patiëntenzorg en 
de stafmedewerkster. 

 

Sterk punt 
 

 Uit een overzicht van de gevolgde studiedagen en bijscholing blijkt dat er een grote 
groep van verschillende personeelsleden een brede waaier van onderwerpen volgt. 

 

Tekortkoming 

 

 Van het overleg tussen de algemeen directeur, de directeur patiëntenzorg en de 
stafmedewerkster wordt er geen verslag gemaakt. Nochtans kan een verslag een 
naslagwerk zijn om nadien op terug te vallen. 

 

Aanbevelingen 
 

 Binnen de nachtkliniek wordt er gewerkt met 3 vaste nachtdiensten. Het is 
aangewezen om deze personeelsleden niet enkel te laten participeren aan de 
teamvergaderingen maar eveneens op regelmatige basis een shift te laten werken in 
de dagdienst. Dit kan de integratie van de beide werkingen enkel ten goede komen. 

 

 4x/jaar wil de directeur patiëntenzorg formeel samenzitten met de 5 
teamvertegenwoordigers. Aanbeveling om van deze overlegmomenten zeker 
verslaggeving te maken. 
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6.2 Personeelsomkadering 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Er is voor gezorgd dat in elk van de 5 teams er minimaal 2 verpleegkundigen zijn 
opgenomen. Dit maakt dat er bijna altijd op teamniveau een verpleegkundige aanwezig 
is. 

 

 Tijdens de nachtdienst zijn er 2 personeelsleden aanwezig. Steeds 1 verpleegkundige 
van de equipe vaste nachtdienst  samen met een inslapende student. 
Deze studenten (onder bediendencontract) uit de richtingen maatschappelijk werk, 
verpleegkunde, geneeskunde, psychologie, … zijn een ondersteuning aan de vaste 
nachtdienst. 
Zij starten mee tijdens de avondbriefing en ondersteunen de nachtverpleegkundige 
met het laten slapen gaan van de patiënten. Op het moment dat het rustig is of dat alle 
patiënten op hun kamer zijn kan deze student ook gaan slapen. 
Tijdens de nachtdienst kan hij opgeroepen worden bij onverwachte zaken (agressie, 
laattijdige aanmelding patiënt, …). 

 

 Op datum van de audit (juni 2011) is er volgende personeelsverdeling over de 
verschillende teams: 

 

o Agaat  
 Gebrev. Psy. Verpk. 1,00 Vte 
 Ergotherapeut 0,40 Vte 
 Onderwijzer 0,50 Vte 
 Maatschappelijk assistent 0,39 Vte 
 Psycholoog in verpleegdiensten 0,42 Vte 
 Kinesitherapeut 0,50 Vte 

 
 Personeel buiten de norm (Sociale Maribel, IBF, T1-T2, SBO, …) 

 Maatschappelijk assistent 0,37 Vte 

 Gegrad. Psy. Verpk. 0,75 Vte 
 

o Koraal 
 Gegrad. Psy. Verpk. 1,50 Vte 
 Gegrad. Soc. Verpk. 0,50 Vte 
 Ergotherapeut 0,40 Vte 
 Onderwijzer 0,50 Vte 
 Maatschappelijk assistent 0,39 Vte 
 Kinesitherapeut 0,50 Vte 

 
 Personeel buiten de norm (Sociale Maribel, IBF, T1-T2, SBO, …) 

  Gegrad. Soc. Verpk. 

 Maatschappelijk assistent 

0,50 Vte 

0,37 Vte 

o Opaal 


 
Gegrad. Psy. Verpk. 

 
1,00 Vte 

 Kinesitherapeut 0,80 Vte 
 Psycholoog in verpleegdiensten 0,50 Vte 
 Maatschappelijk assistent 1,00 Vte 

o Safier 


 
Gebrev. Psy. Verpk. 

 
0,50 Vte 

 Gegrad. Soc.Verpk. 2,00 Vte 
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 Kinesitherapeut 0,94 Vte 
 Ergotherapie 0,50 Vte 
 Maatschappelijk assistent 0,50 Vte 
 Psycholoog in verpleegdiensten 0,17 Vte 

 
 Personeel buiten de norm (Sociale Maribel, IBF, T1-T2, SBO, …) 

 Gegrad. Soc. Verpk. 0,50 Vte 

 Maatschappelijk assistent 0,50 Vte 

 

 De begeleider herintreders is ook toegewezen aan dit team maar staat 
dus ook buiten de norm: 

 Gegrad. Psy. Verpk. 1,00 Vte 
 

o Onyx   
 Gegrad. Psy. Verpk. 0,75 Vte 
 Gebrev. Psy. Verpk. 2,06 Vte 
 Gegrad. Soc. Verpk. 1,75 Vte 
 Kinesitherapeut 0,45 Vte 
 Psycholoog in verpleegdiensten 0,50 Vte 
 Maatschappelijk assistent 1,00 Vte 

 
 Personeel buiten de norm (Sociale Maribel, IBF, T1-T2, SBO, …) 

 Gegrad. Psy. Verpk. 1,00 Vte 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

7.1 Ombudsfunctie 

 

Algemene vaststellingen 
 

 In het PSC is de externe ombudspersoon van het Overlegplatform Vlaams-Brabant 
(VLABO) het aanspreekpunt bij klachten. 

 

De ombudspersoon is via onderstaande contactgegevens te bereiken: 
 

XXXX 
www.ombudsfunctieggz.be 
GSM XXXX 

 
De ombudspersoon komt wekelijks langs in het PSC. 
Er is een brievenbus waar vragen/klachten kunnen worden in gedeponeerd en die 
wekelijks op inhoud wordt nagezien. 
De ombudspersoon kan ook aangeschreven worden per brief op het adres van het 
Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant, Groeneweg 151/7, 3001 Heverlee. 

 
Verder wordt er in elke informatiebrochure verwezen naar de ombudspersoon en heeft 
de medewerker van de sociale dienst de opdracht deze functie nader toe te lichten aan 
de patiënten. 

 

In de infobrochures wordt ook aangegeven dat er informatie over de ombudsdienst en 
de Wet op de Patiëntenrechten ter inzage ligt aan de sociale dienst. 

 

 Het indienen van een klacht werd per 10/02/2011 uitgeschreven in een procedure. In 
deze procedure wordt ook verwezen naar het jaarverslag dat de ombudspersoon 
opmaakt. Dit verslag wordt besproken met het directieteam en waar nodig 
gecommuniceerd met alle teamleden. Indien aangewezen worden verbeteracties 
opgezet. 

 

 Om reden van de kleinschaligheid van het PSC en de nauwe band die er is tussen 
zorgverlener en patiënt opteert de patiënt soms om een contact met de 
ombudspersoon te laten doorgaan op een plaats buiten het PSC. 

 

 In 2010 waren er 9 aanmeldingen (van 9 aanmelders) waarvan 4 weerhouden voor de 
Federale Commissie rechten van de Patiënt. Voor het ziekenhuis werden 4 klachten 
weerhouden die inhoudelijk betrekkingen hadden op 3 verschillende topics van de 
zorg. Deze topics werden met het directieteam besproken maar waren niet van die 
aard dat er verbeteracties dienden te worden opgezet. 

mailto:patrick.vandenplas@ombudsfunctieggz.be
http://www.ombudsfunctieggz.be/
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8 Module Processen 

8.1 Organisatie van zorg 

 
Algemene vaststellingen 

 

Onthaal, intake en indicatiestelling 
 

 Een kandidaat patiënt of verwijzer kan zich telefonisch, per mail of persoonlijk 
aanmelden aan het onthaal van het PSC voor zowel de dag- als de nachtkliniek. 
Bij de aanmelding tijdens de kantooruren is er een eerste contact met het diensthoofd 
patiëntenzorg of de stafmedewerker verpleging. 

Buiten de kantooruren is er een eerste contact met een begeleider die vraagt om 
tijdens de kantooruren terug contact op te nemen. 
De identificatiegegevens worden genoteerd in het aanmeldingsformulier beschikbaar in 
het EPD. 

 
 Een (voorlopige) flowchart verduidelijkt het verloop van een aanmelding – intake- 

opname. 

 
o Als uit een 1ste contact blijkt dat de kandidaat- patiënt voldoet aan de criteria en 

er voldoende duidelijkheid is voor een begeleiding in één van de 
therapiegroepen in de dagkliniek of in de nachtkliniek, volgt een 1ste 

intakegesprek met een psycholoog en een teamlid van een vooropgestelde 
therapiegroep/nachtkliniek. 
Indien er onvoldoende duidelijkheid is wordt een oriënterend gesprek gepland 
met een psycholoog. 

 
Bij het 1ste intakegesprek wordt aan de kandidaat de toestemming gevraagd 
voor het opvragen van gegevens van vorige opnames a.d.h.v. een formulier 
dat door de arts ondertekend wordt. 

 
o Op basis van de gegevens van het 1ste intakegesprek wordt de kandidaat- 

patiënt besproken op de wekelijkse teamvergadering. Deze gegevens zijn 
bepalend. Aan de kandidaat wordt gevraagd om zelf contact op te nemen met 
het PSC omtrent de beslissing van het team. 
De diagnose van de patiënt is meestal bepaald in een andere setting. Als uit 
het eerste intakegesprek blijkt dat er onduidelijkheid is over de diagnose wordt 
er bijkomend nog een gesprek gepland met een psychiater. 

 
o Indien de kandidaat in aanmerking komt volgt een 2de gesprek met de 

individuele begeleider en worden verdere afspraken/voorbereidingen gemaakt 
voor een opname. Is er nog onduidelijkheid dan volgt een 2de intakegesprek 
met 2 andere teamleden waarna terug een bespreking op de 
teamvergadering. 

 

 Er zijn 3 exclusiecriteria die gehanteerd worden m.n. 
 

o de kandidaat-patiënt is jonger dan 18 jaar 
o de kandidaat- patiënt  komt rechtstreeks van een penitentiaire inrichting 
o de kandidaat-patiënt heeft nood aan een gespecialiseerde behandeling voor 

een verslavingsproblematiek. 
 

Van de kandidaat-patiënt wordt ook verwacht dat zij/hij in voldoende mate de 
Nederlandse taal beheerst, noodzakelijk om te kunnen aansluiten bij de 
therapiesessies. Uitzondering hierop is de ateliergroep Safier. 
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 Het streven van het PSC is om niet te werken met een wachtlijst. Omdat elke groep 
specifieke inclusiecriteria heeft kan het toch gebeuren dat een patiënt geconfronteerd 
wordt met een wachttijd. Op dat moment wordt nagegaan hoe de kandidaat voorlopig 
kan ondersteund worden. 
Het PSC biedt poliklinische opvang aan. Er is een prezorggroep waar patiënten 
gedurende een aantal weken (tijdens de wachttijd) kunnen worden opgevolgd door een 
psychiater, de sociale dienst of een psycholoog. 
Het PSC overweegt momenteel om een ambulante observatiegroep op te starten, als 
alternatief voor het overbruggen van de wachttijd. 

 

 Indien het duidelijk is dat een kandidaat niet in aanmerking komt voor een 
opname/begeleiding of indien de kandidaat zich niet kan vinden in het aanbod of de 
werking van het centrum wordt er een advies geformuleerd. Dit kan een alternatief zijn 
buiten het centrum, een verwijzing naar een consultatiedienst of een andere groep 
binnen het centrum. Het advies is vrijblijvend. 

 

 De opnameduur wordt bepaald per therapiegroep voor de dagkliniek en is bepaald 
voor de avond-nachtkliniek. Een opname bedraagt maximaal één jaar. 
De behandelingsfase is groepsgebonden; visie, therapie en programma verschillen. 
Naast de psychische opvolging is er de medicamenteuze en lichamelijke behandeling 
(o.a. opvolging metabole stoornissen). 

 

 De eerste week van de opname heeft de patiënt een consult bij de arts van zijn/haar 
therapiegroep, komt de patiënt uitvoerig aan bod op de teamvergadering die geleid 
wordt door de arts van de therapiegroep, wordt een behandelplan opgemaakt, wordt 
het medicatieschema op punt gesteld. 
Op het moment van de opname wordt de patiënt ingeschakeld in het 
groepsprogramma van zijn therapiegroep. Individuele sessies worden toegevoegd 
volgens de noden/problemen van de patiënt. 
Patiënten krijgen individuele werkpunten die op regelmatige basis geëvalueerd worden 
met de individuele begeleider. 

 

 Wekelijks is er per patiëntengroep een teamvergadering waar alle patiënten kort aan 
bod komen en waar één individueel behandelplan van een patiënt uitvoerig wordt 
besproken. 
Het individueel behandelplan wordt minimaal 3-maandelijks geëvalueerd en bijgestuurd 
met betrokkenheid van de patiënt. Uitzondering hierop is de doelgroep Opaal (max. 3 
maanden opname) die een observatie en oriëntatiegroep is. 
Voor wie opgenomen wordt op Onyx (nachthospitaal) wordt na 2 weken opname een 
behandelingsovereenkomst ondertekend waarin de werkpunten/doelstellingen van de 
patiënt vermeld worden. 3 maanden na opname, en vervolgens om de 3 maanden vult 
de patiënt een formulier “fasegesprek” in waarin hij zijn bevindingen en wensen 
formuleert voor een volgende multidisciplinaire bespreking van zijn behandelplan. 

 

 De behandelende arts is vlot toegankelijk voor de patiënt maar ook voor 
huisartsen/verwijzers die wensen informatie te bekomen over het verloop van de 
begeleiding van hun patiënt. Er wordt vooral samengewerkt met groepspraktijken. 
Patiënten die geen vaste huisarts hebben worden gestimuleerd om zich daar 
somatisch te laten opvolgen. 
Familieleden kunnen ook bij de arts terecht, tenzij de patiënt anders bepaalt. 

 

Sociale zorg, herstelgerichte zorg en zorg aan familie 

 De maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige maakt als volwaardig teamlid deel 
uit van het multidisciplinaire team van een therapiegroep. Naast hun specifieke 
opdrachten worden zij ook ingeschakeld in de begeleiding van de patiënten. Hun 
werktijden zijn afgestemd op de aanwezigheid van de patiënten (bv. nachtkliniek). Hun 
taken worden bepaald door de situatie van de patiënten. 
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 De eerste dagen van de opname is de maatschappelijk werker aanspreekbaar voor de 
patiënt. Binnen de 2 weken na opname is er een kennismakingsgesprek waar in eerste 
instantie wordt nagegaan of alle basisbehoeften van de patiënt ingevuld zijn. 
Verder is er elke maand een moment voor een kort gesprek om te toetsen naar 
eventuele nieuwe noden en vragen m.b.t. sociale zekerheid, financiële aspecten, 
woonst, enz. 
In het belang van de patiënt heeft elke medewerker van de sociale dienst toegang tot 
het sociale luik in alle patiëntendossiers. 

 

 De familie wordt gezien als een belangrijke partner in het traject dat de patiënt volgt en 
wordt hierbij betrokken voor zover de patiënt hiermee akkoord gaat. Voor patiënten die 
alle familiebanden hebben verbroken wordt het bestaande netwerk betrokken of wordt 
een netwerk opgezet tijdens de opname in samenspraak met de patiënt. 

 

 Het PSC werkt samen met Similes. Er zijn folders ter beschikking en op regelmatige 
basis worden patiënten en/of families verwezen naar deze organisatie. Het centrum is 
ook bekend met het KOPP-project omdat KOPP soms opgestart werd in de 
thuissituatie. 

Ontslag 
 

 Op het moment dat een begeleiding in het PSC start is er aandacht voor het ontslag. 
Noden van de patiënten maken deel uit van het behandelplan. Er wordt nagegaan met 
het voltallige team of er voldaan wordt aan de basisbehoeften van de patiënt om in de 
maatschappij te kunnen functioneren. Werkpunten / aandachtspunten worden 
geformuleerd in het behandelplan, worden opgevolgd en waar nodig ondersteund (bv. 
het zoeken naar een woning, het op orde stellen van de woning, een daginvulling, …) 

 

 Het ontslag wordt voorbereid in samenspraak met de patiënt, zijn familie en netwerk en 
is een multidisciplinaire beslissing samen met de behandelende arts. Indien de patiënt 
een vaste huisarts heeft wordt deze ook uitgenodigd op het ontslagoverleg. Is een 
terugkeer naar de maatschappij onmogelijk dan wordt er samen gezocht naar een 
gepaste oplossing bv. een residentiële opvang in een WZC (komt weinig voor), PVT of 
in BW. Bij wachttijden worden patiënten verder opgevolgd in nazorg. 
Een geschikte en betaalbare woning vinden in Leuven is een groot probleem. Dit is 
een aandachtspunt van bij de opname. Soms is men genoodzaakt de patiënt langer in 
de nachtkliniek te laten verblijven tot de gepaste oplossing is gevonden. 

 

 De verwijzer wordt telefonisch op de hoogte gebracht van het ontslag en er wordt een 
eerste nazorg consult gepland. Normaliter volgt een ontslagbrief maar het PSC heeft 
hier een werkpunt. Het EPD biedt de mogelijkheid om een ontslagbrief elektronisch 
aan te maken. Er is voorzien in de nodige ondersteuning van de artsen. De 
hoofdgeneesheer zal dit werkpunt opvolgen. 

 

 Het PSC biedt ook nazorg aan. Tot de mogelijkheden behoren poliklinische opvolging, 
het inschakelen van de PZT, het geven van depotmedicatie door 
huisarts/thuisverpleging, aansluiten bij het project COACH/ECHO, … . 

 

 Het gebruik van een crisiskaart is niet gekend in het PSC. Indien het met patiënten 
minder goed gaat komt een signaal van het team of van de omgeving van de patiënt of 
van de patiënt zelf. De situatie wordt ingeschat waarna de gepaste maatregelen 
genomen worden. Het PSC biedt de mogelijkheid aan om 3 crisisnachten door te 
brengen bij de nachtgroep. 

 

Sterk punt 
 

 De directie en de voltallige personeelsgroep denkt momenteel verder na over de 
identiteit van het centrum. Driemaal per jaar wordt er “ronde tafel” georganiseerd voor 
alle personeelsleden. 
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Tekortkomingen 
 

 Er zijn in de procedure intake en opname een aantal items die om verduidelijking 
vragen. Er ontbreken o.a. de exclusiecriteria/ inclusiecriteria, de termijn binnen de 
welke de kandidaat- patiënt een antwoord krijgt op zijn vraag tot opname, wat bij een 
wachtlijst, wie communiceert met de patiënt over de wachttijd, wie formuleert een 
advies tot prézorg, gesprek met een psychiater,… . 

 

 Het proces van behandeling, ontslag met nazorg is nog niet geformaliseerd. Er is een 
schematisch overzicht dat dateert van 31/08/2010 die als insteek zal gebruikt worden 
voor het uitschrijven van de bovenvermelde processen. 

 
 

Aanbevelingen 

 

 De huidige website bevat summiere informatie over het PSC. Het strekt tot aanbeveling 
om de website uit te breiden met o.a. de exclusiecriteria die het PSC hanteert en de 
gangbare opnameprocedure. 

 

 Het strekt tot aanbeveling om in infobrochures, op de website,… informatie op te 
nemen over patiënten- familieorganisaties, het KOPP-project, andere samenwerkende 
instanties. 

 

 Per therapeutische groep van de dagkliniek en van de nachtkliniek is een visietekst 
waarin o.a. duiding is bij de doelgroep , het groeps/behandelprogramma, al of niet het 
verloop van een opname. De tekst wordt aangevuld met verslagen van 
intervisiemomenten en denkdagen. Alle documenten staan los van elkaar. Nochtans 
zitten in de onderscheiden verslagen topics waarmee kan aan de slag gegaan worden 
voor het opzetten van een beleidsplan per therapiegroep/kliniek. 

 
 

8.2 Intern rampenplan 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis heeft een ‘actieplan grote ongevallen’ opgesteld. Voor de audit werd 
enkel het papieren dossier (versie februari 2011) nagekeken. 

 

 Men heeft een comité ter voorkoming van rampen en andere calamiteiten opgericht: 
 

o hoofdgeneesheer 
o algemeen directeur 
o hoofdboekhouder 
o diensthoofd patiëntenzorg 

o adjunct preventieadviseur (adviserend lid) 
 

 De coördinatie- en commandocel is samengesteld uit dezelfde personen als het 
comité. Gezien de kleinschaligheid heeft men niet voorzien in eventuele vervangers. 

 

Aanbevelingen 

 

 Advies om de opdrachten bij brand uit te schrijven in verschillende procedures per 
persoon (lid coördinatia- en commandocel, secretariaat, begeleiding, inslapende 
student, …). En dit voor zowel de dagactiviteiten als de nachtactiviteiten. 
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 Aanbeveling om tijdens een volgend comité te onderzoeken of er geen meer 
realistische rampsituaties kunnen beschreven worden dan aardbeving, neerstorten van 
een vliegtuig. Er wordt hier bijvoorbeeld gedacht aan stroompanne, extreme hitte, … 

 

 
8.3 Apotheek en medicatiedistributie 

 

Algemene vaststellingen 
 

 De apotheek wordt bemand door een apothekeres die een overkoepelend contract 
heeft voor het PSC en het PM. Haar contract behelst 15u. De aanwezigheid van de 
apothekeres is gekoppeld aan de consultaties die de artsen doen in de respectievelijke 
klinieken. 

 
 Concreet voor het PSC is zij op dinsdag en vrijdag aanwezig in het ziekenhuis van 

9u00 – 14u00. 

 
 De apothekeres heeft een diploma van ziekenhuisapotheker en is eveneens docent 

Farmacie aan een hogeschool te Brussel. 
 

 Binnen de openingsuren van de apotheek kan men met een geldig voorschrift steeds 
dringende geneesmiddelen afhalen in de apotheek. Bij afwezigheid van de 
apothekeres kan men in opdracht van de arts de geneesmiddelen uit de spoedkast 
halen. Er moet wel steeds een voorschrift gemaakt worden. Indien het geneesmiddel 
niet voorradig is in de spoedkast kan men contact nemen met de apothekeres. 

 

Bij afwezigheid kan men beroep doen op de apotheek van UPC St. Kamillus Bierbeek, 
maar enkel binnen de openingsuren van deze apotheek (geen 24u-permanentie). 
Hierover is er een formele overeenkomst. Indien voorgaande stappen niet zouden 
lukken, bestaat er een afspraak met een open officina in de buurt van het ziekenhuis. 

 

 Er wordt gewerkt met een elektronisch medicatievoorschrift (Infomedic®), binnen dit 
programma hebben alle verpleegkundigen een eigen log-in en valt het programma 
automatisch terug naar het inlogscherm. 

 
 Distributie is verschillend voor de dagpatiënten en de patiënten van de avond- en 

nachtkliniek. 
Voor dagpatiënten wordt er éénmaal om de 14 dagen een levering voorzien. Nadien 
maakt de apothekeres samen met één verpleegkundige de verschillende bakjes klaar 
voor de individuele patiënt. Vanuit deze bakjes maakt men omslagen per week per 
patiënt. Deze ‘weekzakjes’ worden bedeeld aan de patiënten. 
Voor nachtpatiënten is er een wekelijkse distributie en krijgen de patiënten elke dag 
hun medicatie op de respectievelijke toedieningsmomenten. 

 In de voorraadkast van de medicatie is eveneens de spoedkast voorzien (met een 
afzonderlijk slot). De samenstelling van de spoedkast wordt opgemaakt in 
samenspraak met de artsen. De arts dient de lijst te tekenen voor akkoord. 

 

 De apotheekkasten zijn enkel toegankelijk voor de apothekeres, enkel zij heeft hiervan 
een sleutel. 

 

 De apothekeres maakt jaarlijks een verslag op van de activiteiten in de apotheek. Hier 
is een opsplitsing naar de verschillende artsen en hun percentage geneesmiddelen ten 
opzichte van formulariummedicatie. 
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 De apothekeres heeft een eigen formulier ontwikkeld om (bijna) fouten te registreren. 
Dit document ‘registratie medicatiegerelateerde vergissingen’ dient nog goedgekeurd 
te worden door het medisch farmaceutisch comité. 

 
 Gezien de kleinschaligheid en het beperkt aantal geneesmiddelen kan de apothekeres 

een lijst bijhouden met de vervaldata van de verschillende geneesmiddelen. 

 
 Er bestaat een procedure ‘apotheek en medicatiedistributie’. Deze procedure legt de 

gang van zaken vast rond de apotheek en de medicatiedistributie. 
 

Sterke punten 
 

 Alle artsen schrijven >93% geneesmiddelen voor uit het formularium. 
 

 Naast het opleiding geven aan verpleegkundigen wil de apothekeres een actieve rol 
spelen in het uitbouwen van een werking omtrent psycho-educatie rond 
geneesmiddelen. 

 

Non-conformiteiten 
 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een wachtdienst zoals voorzien in de wetgeving. Er 
dient een wachtdienstregeling uitgewerkt te worden met andere voorzieningen (de 
afspraak met St. Kamillus te Bierbeek is slechts een gedeeltelijke oplossing). De 
voorkeur gaat uit naar een psychiatrisch ziekenhuis maar de samenwerking met een 
algemeen/universitair ziekenhuis dient niet uitgesloten te worden. 

 

 De apotheek dient gehuisvest te zijn in een lokaal dat voor patiënten niet toegankelijk 
is. De huidige locatie is tevens een verpleegkundig verzorgingslokaal. In de nieuwbouw 
dient men hier zeker rekening mee te houden. Aangezien deze nieuwbouw nog niet 
voor de nabije toekomst is dient men te overwegen of men in afwachting deze beide 
niet kan scheiden. 

 
Het ziekenhuis geeft aan dat er een ruimte voorhanden is om het 

verzorgingslokaal in onder te brengen. Van zodra deze ruimte is ingericht, is 

de apotheek niet meer toegankelijk voor patiënten. 

 
Tekortkoming 

 

 Het werken met ‘de verpleegkundige nota’, waarbij een telefonische opdracht van een 
arts ingebracht kan worden in het systeem is geen courante kennis. Er is één 
verpleegkundige die deze opdrachten, genoteerd in een schriftje, in het systeem 
inbrengt. Nochtans is het een simpele actie die door elke verpleegkundige zou kunnen 
ingegeven worden en op deze wijze extra stappen (met automatisch risico’sverhoging) 
voorkomt. 

 
De apothekeres voorziet in het najaar 2011 vorming voor alle 

verpleegkundigen zodat het werken met een verpleegkundige nota courante 

kennis wordt. 

 
Aanbeveling 

 

 Advies om binnen de procedure van medicatiedistributie te beschrijven wat de houding 
is omtrent het werken met onvolledige tabletten. 
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8.4 Voorstelling van de verschillende teams 

8.4.1 Opaal (Observatie en oriëntatiegroep) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Doelgroep: 
 

o heterogeen: neurotische, psychotische en persoonlijkheidsproblematieken 
o onduidelijk psychiatrisch beeld 
o vanuit thuismilieu of na crisisopname 

o noodzaak tot (her)oriëntatie 

 Werking: 
 

o observatie, (test)onderzoek en probleemformulering 
o individuele coaching 
o verbale en non – verbale groepstherapieën 
o exploratie, ondersteuning en uitbouw van het netwerk 

o formulering van een gericht therapievoorstel 

 Opnamecapaciteit: 8 groepsleden 
 

 Opnameduur: 3 maanden 

 

8.4.2 Agaat (Ervaringsgerichte psychotherapiegroep) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Doelgroep: persoonlijkheidsproblematieken (o.a. borderline), zich manifesterend in een 
breed symptomenspectrum: depressiviteit, acting outgedrag, identiteitsonzekerheid, 
verwarring 

 

 Werking: 
 

o ervaringsgericht inzichtgevend 
o mentalisatiebevorderend 
o groepstherapeutisch: groepsgesprek, lichaamswerk en sport, creatieve 

therapie, psychodrama,muziektherapie en poëzie 

o structurerend via opnamecontracten en tussentijdse evaluaties 
o individuele psychosociale begeleiding 
o mogelijkheid tot individuele psychotherapie 

o mogelijkheid tot familie- en/of relatietherapie 

 Opnamecapaciteit: 10 groepsleden 

 
 Opnameduur: min. 12 weken, max. 1 jaar 

 

8.4.3 Koraal (Ondersteunende psychotherapiegroep) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Doelgroep: 
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o depressieve en/of angstproblematiek 
o decompensatie na verlies 

o rouwproblematiek 

 Werking: 
 

o groepstherapeutisch: groepsgesprek, lichaamswerk en sport, creatieve 
therapie, psychodrama, muziektherapie, exploratie 

o ondersteunend inzichtgevend 
o systeemtherapeutisch 
o ervaringsgericht 
o structurerend via individueel werkpunt en tussentijdse evaluaties 
o individuele psychosociale begeleiding 
o mogelijkheid tot individuele psychotherapie 
o mogelijkheid tot familie- en/of relatietherapie 

o familie-avonden 

 Opnamecapaciteit: 12 groepsleden 
 

 Opnameduur: min. 12 weken, max. 1 jaar 

 

8.4.4 Saffier (Ateliergroep) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Doelgroep: 
 

o psychotische problematiek 
o chaotisch denkpatroon 

o nood aan structuur 

 Werking: 
 

o volgens de principes van de institutionele psychotherapie 
o ateliers: kook- en bakatelier, fietsenatelier,… 
o hanteren van rehabilitatiemodel 
o individuele begeleiding 
o psychosociale begeleiding 
o mogelijkheid tot individuele psychotherapie 
o mogelijkheid tot familie- en/of relatietherapie 

o familie-avonden 

 Opnamecapaciteit: 30 cliënten 
 

 Opnameduur: max. 1 jaar 

 

8.4.5 Onyx (Avond- en nachtkliniek) 

 

 
Algemene vaststellingen 

 

 Doelgroep: 
 

o heterogeen: neurotische, psychotische en persoonlijkheidsproblematieken 

o vanuit thuismilieu of na volledige hospitalisatie 
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o bestaande dagactiviteit is een voorwaarde (studie, werk, vrijwilligerswerk) 

 Werking: 
 

o sociotherapie 
o bevorderen van integratie 
o individuele begeleiding met persoonlijk geformuleerde doelstellingen 
o mogelijkheid tot ‘individuele psychotherapie’ 
o uitbouw van netwerk 

o begeleide groepsactiviteiten: muziek-, relaxatie en bewegingssessies 

 Opnamecapaciteit: 30 cliënten 
 

 Opnameduur: maximum 1 jaar 

 

 
8.5 Werking van de teams 

 

Algemene vaststellingen 
 

 In november 2010 werd gestart met het gebruik van het elektronisch patiënten dossier 
(EPD REGAS). Het dossier voldoet aan de vereisten van een volwaardig 
patiëntendossier. De registratie is identificeerbaar. Er is leesrecht over de disciplines 
heen met schrijfrecht per discipline. Elke medewerker beschikt over een individuele 
login. Om veiligheidsredenen wordt er 6 maandelijks gewisseld van wachtwoord. 
Er dient wel nog een link gemaakt te worden met het medisch dossier, onderdeel van 
het EPD. 
Mits akkoord van de patiënt worden gegevens opgevraagd bij de verwijzer of vorige 
behandelaars. Momenteel is dit nog een papieren versie. Er worden scanners voorzien 
om deze documenten in te scannen in het individueel dossier van de patiënt. 
Het dossier biedt ook de mogelijkheid om een ontslagbrief aan te maken. 

 

De medicatiefiche maakt momenteel geen deel uit van het EPD. Deze maakt deel uit 
van het programma Infomedic. 

 

 Een verbeteractie die het ziekenhuis nam is bij het intakeformulier een ruimte voorzien 
om al een interdisciplinair plan op te stellen (met probleemstelling, doelstelling, 
actieplan en evaluatie) na de bespreking op de teamvergadering wanneer een patiënt 
wordt opgenomen. Deze actie werd ondernomen om beter tegemoet te komen aan de 
frequentie van de evaluatiebespreking van het behandelplan ongeacht de opnameduur 
van de patiënt. 

Sterk punt 
 

 Voor elke behandelgroep van de dagkliniek en voor de nachtkliniek is een volwaardige 
infobrochure uitgewerkt die ter beschikking wordt gesteld aan de patiënt en eventueel 
aan belangstellenden. 
Daarnaast is voor elke groep een document waarin wordt stilgestaan bij de visie en de 
werking. Tijdens denkdagen en/of intervisiemomenten wordt stelmatig verder 
nagedacht over de (toekomstige) werking van elke groep. 

Aanbevelingen 
 

 Indien er geen afzonderlijk huishoudelijk reglement ter beschikking is voor het PSC is 
het aangewezen algemeen geldende afspraken op te nemen in de onderscheiden 
groepsbrochures. 
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 Momenteel wordt niet gewerkt met een beleidsplan voor de dagkliniek en/of 
nachtkliniek of per therapiegroep. De huidige visieteksten kunnen hiervoor een eerste 
aanzet zijn. 

 
 

8.6 Architecturaal 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Zoals reeds in het vorige auditrapport aangehaald is de achterbouw, ondanks 
pogingen van renovatie, oud en helemaal afgeleefd. Hoewel bij het vorige bezoek werd 
aangekondigd dat men hier maar tijdelijk meer zou verblijven (inhuis nieuwbouw 2012) 
blijkt dat men nu als streefdatum 2016-2018 aangeeft. Dit betekent dat men nog 
minimaal 5 jaar tot (in het slechtste geval nog 7 jaar) in deze bouw verder moet. 

 

 Het geheel omvat verschillende ruimtes: 
 

o fitnessruimte 
o rustplaats met 2 bedden 
o verschillende ateliers (schilder-, klei- en houtatelier) 
o relaxatieruimte 
o muzieklokaal 
o living voor patiënten 
o keuken 
o tuin 
o verschillende groepslokalen 
o multidisciplinaire ‘verpleeg’-post 
o verzorgingslokaal / apotheek 
o patiëntenkamers 
o sanitaire ruimten 

o … 
 

 Bij de rondgang was er op het gelijkvloers, ter hoogte van de achteruitgang, een 
rioolstank waarneembaar. Deze zou het gevolg zijn van werken die men daar aan het 
uitvoeren is. 

 

Non-conformiteit 

 

 Het aantal bedden is niet in overeenstemming met het aantal erkende bedden. 
 

Tekortkoming 
 

 Er zijn toch een aantal bemerkingen te maken die men best meeneemt bij de uitbouw 
van een nieuwbouw: 

 

o enkel lavabo op de kamer 
o gemeenschappelijke sanitair (toiletten, bad & douches) 
o geen oproepsysteem voorhanden 
o geen verzorgde indruk (verf afblotten, roestvorming, …) 
o rooklokaal zonder afdoende afzuiging 
o ramen die volledig opengaan 
o ouderwetse kamers 
o wederzijdse inkijk bij de buren 

o … 
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Uit het gesprek blijkt dat men in de huidige plannen van de nieuwbouw ook enkel 
voorzien heeft in een lavabo op de kamer en de rest gezamenlijk sanitair. Hoewel dit 
momenteel wettelijk nog voldoet kan men toch verwachten dat men zou voorzien in 
een minimaal comfort op de kamer (douche / toilet) zeker indien men rekening houdt 
met het feit dat patiënten er langdurig verblijven. 
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9 Module Resultaten 

9.1 Resultaten bij klanten 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Op datum van het audit bezoek ziet het PSC enkel zijn patiënten als klant of als 
gebruiker. Andere klanten/samenwerkende partners worden momenteel nog niet 
bevraagd over hun tevredenheid van samenwerking met het PSC. 

 

 Het PSC, die deel uit maakt van het Provincialaat van de Broeders van Liefde, 
bevraagt om de 4 jaar de patiënten op basis van een enquête van de Broeders van 
Liefde. De laatste patiënten- bevraging werd georganiseerd in 2007. De volgende 
bevraging is gepland in 2011. 

 

 Om reden dat de patiëntenbevraging van de Broeders van Liefde zowel als te beperkt 
in de tijd als te beperkt in techniek wordt ervaren overweegt het PSC om een exit 
bevraging te organiseren met vooral aandacht voor het verwerven van kwalitatieve 
informatie. 
De werkgroep Visie en Structuren buigt zich over dit initiatief. En werkt een systeem 
uit. 

 

 Het jaarverslag van de externe ombudspersoon toont aan dat patiënten weinig 
klachten uiten over de werking van het PSC. Omdat het gaat over een beperkt aantal 
klachten en te onderscheiden items worden geen verbeteracties opgestart. Het 
jaarverslag wordt wel besproken op het directieteam. 

 

 Het PSC heeft contacten met Similes, zoals eerder aangegeven in dit verslag. Het 
project KOPP is binnen het PSC bekend omdat de KOPP- werking soms is opgestart in 
de thuissituatie vooraleer een ouder begeleid wordt in het PSC. 

 
 

 
9.2 Resultaten bij medewerkers 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Om de vier jaar wordt een medewerkersbevraging georganiseerd vanuit Provincialaat 
van de Broeders van Liefde. In 2010 werd deze voor het laatst georganiseerd. Een 
nieuwe bevraging is voorzien in 2014. 

 
Uit de resultaten werden 4 items weerhouden waarrond er verbeteracties worden 
opgezet, m.n.: 

 
o het op de hoogte zijn van de klachtenprocedure voor patiënten en familie 
o het geïnformeerd zijn over het algemeen beleid dat het PSC voert 
o het krijgen van instructies i.v.m. milieuvriendelijk werken 

o het krijgen van een evaluatiegesprek voor de definitieve aanstelling. 

 Concreet betekent dat: 
 

o 1 à 2x per jaar wordt een personeelsvergadering georganiseerd waar 
informatie wordt gegeven over nieuwe ontwikkelingen en de werking van het 
PSC. 
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o het directieteam stelde zich voor aan alle medewerkers; het diensthoofd 
patiëntenzorg is gemakkelijk aanspreekbaar door de veelvuldige aanwezigheid 
op de werkvloer 

o functieprofielen zijn in ontwikkeling, functioneringsgesprekken werden 
opgestart en zullen in september e.k. terug worden opgenomen; de directeur 
en het diensthoofd patiëntenzorg volgden in 2010 een opleiding rond het 
voeren van functioneringsgesprekken 

o personeelsleden krijgen ontwikkelingskansen door het opgezet VTO-beleid en 
krijgen de kans tot het opnemen van verantwoordelijkheid binnen de werking 
van het PSC, éénmaal per jaar is een gezamenlijke personeelsdag waar 
therapiegroepen zich aan elkaar voorstellen, er zijn denkdagen, teamdagen en 
intervisiemomenten 

o i.k.v. ziekteverzuim worden de cijfers éénmaal per jaar besproken. 
Medewerkers worden individueel aangesproken indien nodig. 

 

 Indien een medewerker ontslagen wordt of zelf ontslag neemt zal een exitgesprek 
plaats vinden. De gesprekken zullen geregistreerd worden en verbeteracties zullen 
worden opgezet indien mogelijk en nodig. 

 

 I.k.v. het contract “kwaliteit en patiëntveiligheid” van de FOD werd een eerste 
cultuurmeting georganiseerd in 2008 die een respons kende van 95%. Een 2de meting 
is voorzien in 2012. 
N.a.v. de resultaten werden 2 verbeteracties opgezet, m.n. 

 
o het verbeteren van de communicatie en feedback i.v.m. patiëntveiligheid. In 

januari 2011 was een nieuwe meting. De resultaten zijn nog niet bekend. 

o de wijze waarop de organisatie leert en voortdurend tracht te verbeteren. 

Op basis van de resultaten van de nieuwe meting in januari 2011 zullen indien nodig 
ook verbeteracties worden opgezet. 

 

 Voor medewerkers is er geen interne klachtenprocedure. Bij problemen is de arts van 
Idewe het aanspreekpunt. Tijdens het jaarlijks terugkerend medisch onderzoek worden 
de medewerkers bevraagd over hun tevredenheid. Door de medewerkers wordt deze 
werkwijze als positief ervaren. 

 

 
9.3 Resultaten in de samenleving 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het PSC neemt deel aan volgende zorgvernieuwingsprojecten: 
 

o het therapeutisch project COACH (coördinatie van Overleg en Aandacht voor 
Continuïteit van Hulpverlening) dat zich richt op de doelgroep volwassenen 
met psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, en die een 
betere continuïteit van zorg na ontslag uit een spoedgevallendienst of bij 
doorverwijzing omwille van de lange wachtlijsten beoogt 

o het PSC sluit aan bij het netwerkoverleg opgestart vanuit de sociale dienst van 
UPC Sint Kamillus te Bierbeek, het dagziekenhuis van het UC St. Jozef te 
Kortenberg en BW De Hulster Kortenberg 

o participeert aan de nationale stuurgroep Institutionele Psychotherapie. De 
stuurgroep komt 2-maandelijks bijeen en heeft betrekking op psychiatrische 
klinieken en behandelingsklinieken voor mentaal gehandicapten uit Vlaanderen 
en Wallonië 
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o TriAloog: is een werkgroep die ontstond in 2004 in VLABO in samenwerking 
met Similes om de relatie cliënt-hulpverlener-familie in een beter evenwicht te 
brengen 
Momenteel lopen er 3 projecten waarvan één projectgroep in het PSC. 

o het PSC heeft een personele inbreng in een niet erkend project PZT. Dit 
project zal volledig worden geïntegreerd in de FACT-werking die zal opgestart 
worden op 1 september 2011 

o de hoofgeneesheer en het diensthoofd patiëntenzorg zitten in de stuurgroep 
van VDIP-VRINT. Het PSC participeert vanuit de ateliergroep Safier en heeft 
een personele inbreng van een half voltijds equivalent 

o er is een samenwerking met BW vzw Walden en haar ECHO-werking: 
trajectbegeleiding van GGZ-cliënten naar betaald werk of vrijwilligerswerking of 
naar een opleiding. 

 

 Het PSC werkt mee aan beleidsvoorbereiding door: 
 

o aan te sluiten bij de Projectredactiegroep voor het project voor de regio 
Leuven-Tervuren i.k.v. art. 107 

o deel te nemen aan het therapeutisch project voor forensische zorg voor Groot 
Leuven. 

 

 Het PSC draagt bij aan kennis door: 
 

o het organiseren van avondseminaries die openstaan voor alle 
geïnteresseerden. In 2010 werden 2 seminaries georganiseerd ( “Geen poëzie 
in een te helder leven”, “Het rebelse denken van XXXX”) die kon rekenen op 
een ruime belangstelling ook van artsen. 

o n.a.v. het 30-jarig bestaan van het PSC werd er een studiedag georganiseerd 
in 2006  in Leuven met als titel “ Minder is goed genoeg”. 
In 2012 zal terug een studiedag georganiseerd worden n.a.v. het 35-jarig 
bestaan van het PSC. 

o een psycholoog gaat op vraag van Similes spreken op studiedagen. Een 
therapeut werd aangesproken om een lessenreeks te geven aan de Hoge 
School. De sociale dienst wordt afgevaardigd naar de jury voor het beoordelen 
van eindwerken. 

o het PSC is stageplaats voor meerdere disciplines. 
o er is een stage samenwerking met de faculteiten psychologie van de 

KULeuven en de Universiteit Gent m.b.t. de opleiding van studenten 
psychologie. 

 

 Om tegemoet te komen aan een positieve beeldvorming van de psychiatrie: 
 

o zijn schoolbezoeken mogelijk die begeleid worden door de begeleider 
(her)intreders 

o nemen patiënten van het PSC en patiënten van het Nakuurhome 
Papiermoleken met hun minivoetbalploeg deel aan tornooien. 

o bijna alle patiënten die begeleid worden in de avond- nachtkliniek hebben een 
dagactiviteit in de maatschappij 

o het huidige gebouw van het PSC is een “huis in de rij”; de nieuwbouw wordt 
ook geïntegreerd in de omgeving. 
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9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 

 

Algemene vaststellingen 
 

 Het ziekenhuis hanteert de BSC om haar resultaten bij te houden en heeft zich nog 
niet specifiek/echt gebogen over de domeinen die in het referentiekader aangegeven 
worden. 

Karakteristieken 
 

 Het ziekenhuis volgt zijn doelgroepen op aan de hand van haar jaarverslag: belangrijke 
doelgroepen zijn personen met een persoonlijkheidsstoornis, psychotische patiënten 
en verder ook nog patiënten met een stemmingsstoornis en afhankelijkheid. 

 

 Gaf-scores worden in deze context niet van nabij bekeken. Wel wordt de doelgroep 
van het ziekenhuis omschreven als een kwetsbare patiëntenpopulatie: langdurig 
zorgbehoeftigen, met veel sociale psychiatrie. 

 

 Het profiel van het ziekenhuis situeert zich door zijn partiële hospitalisatievorm en 
polikliniek tussen CGG en acute psychiatrische ziekenhuizen wat betreft plaats in de 
maatschappij. Wat behandelaanbod betreft is het meer een derdelijnsvoorziening. Er 
wordt ondersteuning geboden aan de nulde en eerste lijn: voordrachten Similes, 
familieavonden afdeling Saffier, avondconferenties waar artsen uitgenodigd worden. 
Samen met CGG Passant is er een behandelgroep piekeren (PSC biedt lokalen aan), 
is er running therapie. 

Transparantie 
 

 Het ziekenhuis maakt jaarverslagen, maar zij worden niet wijd verspreid. Het is wel de 
bedoeling om deze te vereenvoudigen en in een vorm te gieten dat ze beter 
presenteerbaar worden. 

 

 Transparantie is er vooral intern: naar ondernemingsraad. Het algemene jaarverslag 
van het Provincialaat van de Broeders van Liefde is publiek toegankelijk. Het bevat wel 
geen cijfers over individuele voorzieningen, is geglobaliseerd per sector. 

 

 Gegevens omtrent registratie worden bekend gemaakt via de personeelsvergadering. 
 

 Het kwaliteitshandboek is het instrument van het ziekenhuis om registraties en 
indicatoren op te volgen. 

Veilige zorg 
 

 Er is een cultuurmeting i.v.m. de patiëntveiligheid met aandacht voor communicatie en 
feedback. 

Gebruikersgerichtheid 
 

 Het ziekenhuis heeft een bevraging georganiseerd, en doet dat om de vier jaar. 
Nieuwe bevraging ligt klaar. 

 

 Het ziekenhuis wil wel snel inspelen op een hulpvraag: bij elke telefoon wordt er door 
twee mensen nagegaan wat het ziekenhuis te bieden heeft. 

 

 Wachtlijsten worden opgevolgd: variëren wat: feb/maart 2011: 20 tal patiënten, 
april/mei: minder dan 5 patiënten. Wachttijd bedraagt 2 tot 3 maand. 
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Informatie. 
 

 Informatie wordt aangereikt via opnamebrochures per team. 
 

 Aan familie wordt informatie verstrekt via info-avonden. Hier wordt de werking van het 
team toegelicht. Similes geeft ook informatievergaderingen. Deze gaan meer over 
pathologie. 

 

Comfort 
 

 Het comfort wordt bewaakt. Er worden regelmatig “oplapwerkzaamheden” verricht (die 
in de loop van de voorbije jaren wat gevarieerd hebben in functie van het wel of niet 
dichterbij komen van nieuwbouwplannen). Kleinere aanpassingen zijn gebeurd (zetels 
kregen nieuwe overtrekken). De gevel van de voorbouw was in renovatie op moment 
van het audit bezoek. Dit was het gevolg van afbrokkeling van de gevel en was 
noodzakelijk voor de veiligheid van patiënten, personeel en passanten. Men plant een 
aantal werken waar het domein grenst aan de Dijle omwille van het feit dat een aantal 
bomen verwijderd werden en om de privacy beter te garanderen. 

 

 Behandelplanevaluatie: gebeurt individueel en zal door het EPD webbased 
ondersteund worden (vereenvoudigde PDCA cyclus). Het proces wordt bewaakt door 
de teamsecretaris. 

Continuïteit 
 

 Ontslagbrieven blijft een aandachtpunt. 
 

 Er werd een opnameteam ingericht. 

Doelmatig 
 

 Er zijn weinig eerste opnames. 
 

 Als ligduur werd opgegeven: gemiddeld 51 dagen (wat niet in overeenstemming is met 
de berekeningen van het auditteam: is langer), de opnameduur is beperkt tot een 
maximum duur van 1 jaar, voor sommige afdelingen is ze beperkt tot 3 maanden 
(observatieperiode). In de nachthospitalisatie ligt het aantal “vroege vertrekkers” hoger 
dan in de dagbehandeling. 

 

 Het ziekenhuis heeft geen cijfers omtrent het aantal ontslagen tegen advies. 
 

 Het aantal ECT is nihil. 

Deskundige zorg 
 

 Deskundigheid van de zorg wordt vooral via personeelsbeleid bewaakt: via aanname, 
begeleiding: VTO-beleid 

 
 Men stelt een aantal jonge stevige krachten in dienst genomen te hebben. Dit gebeurt 

via de techniek van het stagiaireschap. 
 

 Deskundigheid wordt ook verhoogd door intervisie en supervisie. De teams kregen 
externe supervisie (Kortrijk, communicatiecentrum ). 

 Men organiseert ook denkdagen: bv. omgaan met relaties, omgaan met seksualiteit. 
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10 Bespreking 

 
Het betreft een klein psychiatrisch ziekenhuis gelegen in het hart van de Stad Leuven, aan de 
oevers van de Dijle, wat als psychotherapeutisch centrum functioneert met beperkte middelen 
(partiële hospitalisatie). 

Het strategisch beleid is gericht op een behoud van de huidige werking, maar door de nauwe 
samenwerking met het Nakuurhome Papiermoleken, dat in het artikel 107 - verhaal zijn 
werking helemaal herbekijkt, zal dit in de nabije toekomst ten gronde moeten geëvalueerd 
worden. 

De verwachting is dat hierbij ook het organisatorisch kader herbekeken wordt, een antwoord 
gevend op de vraag welk samenwerkingsverband of fusie het meest opportuun is om zowel de 
huidige en waardevolle werking te borgen als om de zorg in de maatschappij, de 
gespecialiseerde zorgprogramma’s en de categorale zorg binnen de groep van het 
Provincialaat van de Broeders van Liefde verder uit te bouwen. 

De beleidsvoering is eenvoudig van opzet, volgt de methodiek van de Balanced Score Card. 

Er is een heel eigen cultuur in deze voorziening waarbij zowel aandacht voor de therapeutische 
relatie (patiëntenzorg) als de bottom-up-stroom (zorg voor het personeel) belangrijke 
kenmerken zijn. 

Het kwaliteitsbeleid is in de loop van de voorbije jaren minder duidelijk uit de verf gekomen. 

Het centrum bedrijft de institutionele psychotherapie met een therapeutisch kader dat 
eclectisch is van opzet. De verblijfsduren zijn hierbij aan de lange kant. 

Dit heeft als voordeel dat patiënten de kans krijgen om hun leven terug op orde te brengen, 
anderzijds zijn zij toch langere tijd deels uit de maatschappij. 

Het ziekenhuis, wil het naar de toekomst zijn bestaansrecht kunnen verantwoorden, doet er 
goed aan een antwoord te zoeken op twee vragen: ten eerste: is deze behandelvorm, rekening 
houdend met de huidige wetenschappelijke inzichten verantwoordbaar (wat impliceert: toetsen 
aan richtlijnen, meten van outcome-indicatoren), ten tweede: introduceren van 
rehabilitatietechnieken om de terugkeer naar de maatschappij te faciliteren. 

 

Het gebouw is hopeloos verouderd. 
 

Wat de zorg op de vloer betreft is te vermelden dat de zorgplannen behoorlijk uitgewerkt zijn. 

Op het vlak van resultaten is te vermelden dat het ziekenhuis in het domein resultaten in de 
maatschappij in verhouding tot haar middelen en mogelijkheden hoog scoort: veel initiatieven 
genomen heeft of eraan participeert. 


