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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. 

 
Noot: in dit verslag komen enkel de items aan bod die betrekking hebben op het concrete 

inspectiebezoek zoals omschreven in punt 1.4. 

 
 

1.2 Definities 

In het inspectieverslag 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 Zorginspectie als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwt. 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 zal Zorginspectie 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 Zorginspectie 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 

Zorginspectie kan 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 Inspectie 

Op 17/01/2012 werd een aangekondigde inspectie uitgevoerd door: 

 

XXXX Hoofdauditor, psychiater 

XXXX Auditor, psycholoog 

XXXX Auditor, verpleegkundige 

 
 

Opmerkingen of toevoegingen n.a.v. de reactienota van het ziekenhuis zijn in het definitief 

verslag opgenomen in ‘cursieve’ vorm. 

 
 

1.4 Inspectieplan 

De inspectie vond plaats in het kader van de verlenging van erkenning en i.f.v. de termijn- 

gebonden non-conformiteiten en tekortkomingen n.a.v. de audit van oktober 2009. 

 

 Dag 1 

 XXXX XXXX XXXX 

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

 

10u00 – 12u30 
Algemeen beleid en 
Strategisch 
Management 

 

Afdelingsbezoek 
 

Kwaliteitsbeleid 

12u30 – 13u45 Middagmaal 

13u45 – 14u00 Kort overleg auditoren 

 

14u00 – 15u00 

 
 
 
 

 
15u00 – 15u30 

 

Medische Beleid 
 

Afzonderingsbeleid 
ECT 
Procedures en 
protocollen 
… 

 
 

Medicatiedistributie 

 
 

Therapeutisch Beleid 

 
 

Personeelsbeleid 

15u30 – 16u00  

Medische Raad 
 

Zorgprocessen 

 
 

In dit verslag komen enkel de items aan bod die betrekking hebben op deze inspectieopdracht. 
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1.5 Identificatie van de instelling 

1.5.1 Contactgegevens 
 

Naam Kliniek De Pelgrim 

Adres Spiegel 15 

Gemeente 9860 Oosterzele 

Telefoon 09/362 69 11 

Fax 09/362 05 41 

E-mail info@kliniekdepelgrim.be 

Website www.kliniekdepelgrim.be 

Inrichtende macht vzw De Pelgrim 

Voorzitter Raad van beheer XXXX 

 
 
 

1.5.2 Organogram 
 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Hoofd departement 
patiëntenzorg 

XXXX 

Coördinator administratie XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 

 
 
 

1.5.3 Geneesheer - diensthoofd per dienst 
 

A XXXX 

 
 

1.5.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen opname 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een machtiging voor gedwongen opnames en is 

vooralsnog niet van plan om een dergelijke machtiging aan te vragen. 

mailto:info@kliniekdepelgrim.be
http://www.kliniekdepelgrim.be/
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2 Administratieve gegevens 

2.1 Laatste erkenning 

Aan De Pelgrim, VZW, Spiegel 15, 9860 Oosterzele wordt onder het 

erkenningsnummer 914 een verlenging van erkenning verleend in Kliniek De Pelgrim, 

Spiegel 15, 9860 Oosterzele voor 60 bedden/plaatsen, zijnde: 

- 60 A-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 juli 2009 tot en met 31 januari 

2012. 

 
Het ziekenhuis beschikt over de functie apotheek via de associatie met het 

psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan te Eeklo. 
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3 Architectuur 

3.1 Veranderingen sinds laatste verslag + data brandweerattest 

en brandweerverslag 

 Het dossier bevat een brandpreventieverslag van de Gewestelijke Brandweerdienst, 

gemeente Merelbeke, met datum 20 november 2009. 

 
Het brandweerverslag bevat opmerkingen. 

Aldus het verslag zijn de opmerkingen vermeld in het verslag niet van die aard dat de 

veiligheid in het gedrang komt. 

De brandweer verklaart zich akkoord met de exploitatie van dit gebouw als 

verzorgingsinstelling voor 60 toxicomanen. 

 
 Het attest inzake beveiliging tegen brand en paniek afgegeven door de burgemeester 

van de gemeente Oosterzele waar het ziekenhuis gelegen is dateert van november 

2009. 

3.2 Bemerkingen 

 Het bouwen van afzonderlijke rokerslokalen voor observatiepatiënten en de andere 

patiënten werd gerealiseerd met eigen middelen. De rokerslokalen zijn in gebruik 

sedert 2011. 

 
 Daarnaast werden ook 2 gespreksruimtes gerealiseerd in de zone van de zithoek, 

eveneens met eigen middelen. 

Non-conformiteit 

 
 Het ziekenhuis beschikt nog steeds niet over de vereiste vergunning voor de werken 

die met eigen middelen uitgevoerd werden (art. 39 van de gecoördineerde wet op de 

ziekenhuizen) afgeleverd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 
Aangezien het ziekenhuis tijdens de audit de indruk wekte niet op de hoogte te zijn van 

het bestaan van deze bepalingen in deze wetgeving, noch ervan in het bezit leek te 

zijn en in de briefwisseling met het Agentschap Zorg en Gezondheid geen duidelijke 

aanwijzingen te vinden zijn hoe dit probleem opgelost dient te worden, verstrekken we 

bij deze als informatie een uittreksel uit deze wetgeving: 

 

Afdeling 2. - Werken. 

Onderafdeling 1. - Vergunning. 

Art. 26.(in het boek De gecoördineerde wet op de ziekenhuizen in andere 

verzorgingsinrichtingen versiedatum 1/9/2009 betreft het artikel 39) 

 
Wanneer zulks niet past in het raam van het ziekenhuisprogramma, is het verboden 

een ziekenhuis of een ziekenhuisdienst te bouwen, uit te breiden, te verbouwen of te 

vervangen, of de bestemming ervan te wijzigen. 

 
De ingebruikneming van nieuwe ziekenhuisbedden ter vervanging brengt automatisch 

de afschaffing mede van de bedden waarvan de vervanging werd beoogd. 
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Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt eveneens voor verbouwingswerken die 

geen verhoging van bedden in enige ziekenhuisdienst meebrengen. 

De Koning kan evenwel bepalen in welke gevallen en volgens welke voorwaarden, dit 

verbod voor dergelijke verbouwingswerken niet van toepassing is. 

De beslissing waaruit blijkt dat een project past in het kader van het 

ziekenhuisprogramma wordt " de vergunning " genoemd. De Koning kan de termijn 

bepalen gedurende dewelke de vergunning rechtsgeldig blijft. 

 
 

Onderafdeling 2. - Procedure. 

 
Art. 27.(art 40) Elke beslissing waarbij geweigerd wordt een ziekenhuis of 

ziekenhuisdienst, dan wel de bouw, uitbreiding of omschakeling ervan of de werken 

bedoeld in artikel 26, eerste lid te beschouwen als passende in het raam van het 

voormelde programma, moet met redenen worden omkleed. 

(Lid 2 opgeheven) <W 2002-01-14/39, art. 59, 019; Inwerkingtreding : 22-02-2002> 

(Lid 3 opgeheven) <W 2002-01-14/39, art. 59, 019; Inwerkingtreding : 22-02-2002> 
 

Onderafdeling 3. - Overgangsmaatregelen. 

Art. 28 (art 41). Als overgangsmaatregelen : 

1° Zijn de bepalingen van artikel 26, eerste lid, niet gericht op de voortzetting van de 

werken die op 29 september 1973 waren begonnen noch op de verwezenlijking van de 

ontwerpen waarvoor de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft 

een principieel akkoord heeft verleend vóór de datum van bekendmaking van het 

besluit waarvan sprake is in artikel 23. 

Het is verboden, tot de door de Koning te bepalen datum, te beginnen met werken 

voor de uitbreiding, de verbouwing en de omschakeling van een bestaand ziekenhuis 

of voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, zonder voorafgaande toestemming van (de 

overheid bedoeld in de artikelen 128, 130 of 135 van de Grondwet). <W 2002-01- 

14/39, art. 60, 019; Inwerkingtreding : 22-02-2002> 

Het bovenbedoelde verbod tot verbouwing is niet van toepassing ingeval uit de 

verbouwing geen verhoging van het aantal bedden in enige verzorgingsdienst 

voortvloeit. 

Het is verboden, tot de door de Koning te bepalen datum, te beginnen met werken van 

nieuwbouw ter vervanging van bestaande bedden zonder voorafgaande toestemming 

van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, na gemotiveerd 

advies van de bevoegde Commissie voor Ziekenhuisprogrammatie. 

2° Zijn de op 29 september 1973 bestaande inrichtingen en die welke zullen worden 

opgericht overeenkomstig de bepalingen van 1° van dit artikel geacht ambtshalve te 

passen in het in artikel 23 bedoelde programma. 

 
Dit probleem kan op twee manieren opgelost worden: 

a) De eerste zou kunnen zijn dat het Agentschap Zorg en Gezondheid een juridische 

lezing aan deze teksten geeft waaruit blijkt dat er toch geen vergunning moest 

gevraagd en afgeleverd worden, waarbij de opmerking vervalt. 

b) Een tweede is dat het ziekenhuis vooralsnog een aanvraag doet voor de werken 

die uitgevoerd werden zonder toestemming, hierbij eventueel een 

verschoningsgrond aanvoert. 
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4 Module leiderschap 

4.1 Opdrachtverklaring 

Algemene vaststellingen 

 Er is een bestaande en bekende opdrachtverklaring, die aan elke nieuwe medewerker 

van het ziekenhuis overhandigd wordt (in de onthaalbrochure voor de medewerkers), 

waarin de keuze van het ziekenhuis voor de verslavingszorg duidelijk gemaakt wordt. 

 
 Er is sinds 2009 door de stuurgroep IKZ verder gewerkt aan het document missie-visie- 

waarden. Dit document werd inmiddels gepresenteerd aan de raad van bestuur, maar 

werd er nog niet volledig goedgekeurd; het onderdeel waarden dient nog te worden 

goedgekeurd. Er stelde zich een probleem omtrent de voorgestelde waarde 

“onvoorwaardelijke acceptatie van de patiënt”. Aangezien deze passage uitdrukking 

geeft aan een basishouding die vrij algemeen in de verslavingszorg gehanteerd wordt, 

dit omwille van het feit dat deze patiënten erg regelmatig hervallen en een dergelijke 

boodschap van fundamenteel belang is voor het therapeutisch proces, verwacht het 

auditteam dat verdere verduidelijking van dit begrip zal leiden tot een goedkeuring van 

het document. 

 
 Er werd gestart met het uitschrijven van doelstellingen. Het ziekenhuis heeft zich hierin 

laten begeleiden door Prof. De Schepper, die ook het EFQM in het ziekenhuis 

geïntroduceerd heeft en gewerkt heeft aan het project patiëntveiligheid. Doelstellingen 

worden opgenomen in een strategiekaart. 

Tekortkoming 

 

 De vorderingen die het ziekenhuis maakt en die manifest aanwezig zijn verlopen aan 

een traag tempo. 

 
 

4.2 Organisatiestructuur 

Algemene vaststellingen 

 De VZW De Pelgrim heeft 1 ziekenhuis in portefeuille waar het zowel eigenaar als 

exploitant van is, participeert aan een samenwerkingsverband voor beschut wonen 

(Domos) en heeft via de stichtende organisatie banden met het CAT, onderdeel van 

het CGG Eclips te Gent. 

 Het ziekenhuis heeft verder gewerkt aan zijn organisatie-  en communicatiestructuur. 
 

 Er is een vrij eenvoudig organogram, waarin in essentie: 

o een aansturend niveau 

o een uitvoerend niveau: 

 met twee teams in de directe patiëntenzorg: het team (voorzorg, 

observatie, oriëntatie, nazorg 1) en het team (behandeling, nazorg 2), 

het derde team projecten is verdwenen, 

 twee “teams” in de ondersteuning: enerzijds de medische dienst en 

apotheek, anderzijds administratie, onderhoud en keuken. 

o er zijn wat adviserende instanties : kwaliteitscoördinator, geneesheer- 

ziekenhuishygiënist, preventieadviseur, directiesecretaresse en een staf. 
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 Telkens is er een drievoudige aansturing: 

o Directieniveau: hoofdgeneesheer- directeur- hoofd departement patiëntenzorg 

o Teamniveau: medisch diensthoofd – hoofdverpleegkundige – zorgadviseur (= 

psycholoog) 

 

 Verder is er nog een communicatieorganogram. 

Non-conformiteit 

 In het organogram ontbreken: de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist (hier 

verpleegkundige met bijzondere opdrachten), de mobiele equipe, begeleider 

(her)intreders 

Tekortkomingen 

 In het organogram wordt niet duidelijk gemaakt aan wie of welk orgaan de adviserende 

instanties toegevoegd zijn. 

 
Ten aanzien van de geformuleerde tekortkoming dat het organogram niet duidelijk 

maakte aan wie of welk orgaan de adviserende instanties toegevoegd zijn reageerde 

het ziekenhuis met de opmerking: het organogram toont aan dat volgende adviserende 

instanties toegevoegd zijn (zie organogram): 

o Geneesheer-ziekenhuishygiënist aan hoofdgeneesheer 

o Preventieadviseur/kwaliteitscoördinator aan hoofd patiëntenzorg. 

 

 
4.3 Beleid- en adviesorganen 

4.3.1 Raad van Bestuur – Directiecomité –Medische Raad 

Algemene vaststellingen 

 Er zijn de klassieke structuren: algemene vergadering en raad van bestuur. De raad 

van bestuur vergadert vier maal per jaar. Verder is er ook nog een bureau van de raad 

van bestuur dat vorig jaar 9 maal vergaderde. Er is een beperkte turnover geweest in 

de algemene vergadering en in de raad van bestuur (telkens 1 lid) 

 

 Verder is er een directiecomité dat wekelijks vergadert, waaraan algemeen directeur, 

hoofdgeneesheer en hoofd van het departement patiëntenzorg deelneemt. 

 

 Ook is er een beleidsteam dat voorgezeten wordt door het hoofd van het departement 

patiëntenzorg, en waaraan ook de leidinggevende trio’s van de teams participeren. 
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Medische raad 
 

 XXXX is voorzitter van de medische raad. De twee psychiaters en de consulterend 

geneesheer-internist XXXX (AZ. St. Lucas) maken deel uit van de raad. 

 

 De medische raad vergadert sedert twee jaar op regelmatige basis: tien keer per jaar; 

Er zijn verslagen van deze vergadering. 

 

 Er is wel een POC, maar de laatste vergadering van het POC dateert inmiddels 

opnieuw van enige tijd geleden: 2010: twee vergaderingen, 2011: nul. 

Het ziekenhuis geeft als verklaring dat het POC slechts samengeroepen wordt op 

vraag van één van de leden van de POC vermits er intussen een medische raad 

werkzaam is, als gevolg waarvan de opmerking moet geformuleerd worden dat de 

artsen onvoldoende geïnformeerd worden omtrent het financiële luik (er moet geen 

financiële commissie zijn als er een functionerend POC is: omgekeerd betekent dit dat 

wanneer het POC minstens niet tweemaal per jaar samenkomt er een financiële 

commissie moet opgericht worden). 

 

 Er is nog steeds geen algemene regeling. Wel zijn er individuele contracten. 
 

Het ziekenhuis reageert met volgende opmerking: “Er is een “Algemene regeling” die 

als bijlage is toegevoegd aan de individuele contracten”. Dit is in principe onvoldoende: 

de ziekenhuiswetgeving voorziet in een algemene regeling en een individuele regeling. 

Het contract heeft juridisch gezien een andere betekenis. 

 

 Voor dr. Motte is er een afzonderlijk contract als hoofdgeneesheer. De vergoeding 

hiervoor wordt wel in de medische pool gestort. 

 

 Er is centrale inning door het ziekenhuis. Klassieke afhoudingspercentages worden 

gehanteerd. Er is een aparte regeling omtrent EKG en EEG. 

 

 De voorzitter van de medische raad ontvangt het attest van de centrale inning van de 

bedrijfsrevisor. Centrale inning gebeurt door het ziekenhuis. Het systeem van 

registratie is veranderd ten aanzien van vorige audit. Centrale inning bedraagt het 

wettelijk maximum: 6%. Voor technische onderzoeken : EEG 36 %, EKG: 74 %, voor 

ontslagbrieven worden 4 % inningskosten geheven. 

 

 Er is geen financiële commissie. 

 
Non-conformiteiten 

 

 Het POC functioneert niet. 

Het POC functioneert wel maar wordt zoals het ziekenhuis in zijn reactienota aangeeft 

slechts samengeroepen op vraag van één van de leden van het POC, vermits er 

intussen een Medische Raad werkzaam is. De inspraakprocedure verloopt via de 

Medische Raad. Concreet betekent dit dat het ziekenhuis niet in regel is met de 

bepalingen omtrent hetzij financiële commissie/POC die betrekking hebben op het 

verstrekken van financiële informatie. 
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 Tijdens de bespreking van het luik Medische Raad werd gesteld dat er nog steeds 

geen algemene regeling zou zijn. 

Waarop het ziekenhuis reageerde met te stellen dat er een “Algemene Regeling” is die 

als bijlage is toegevoegd aan de individuele contracten. Een algemene regeling is een 

begrip uit de ziekenhuiswetgeving die van een andere orde is en bijvoorbeeld niet kan 

goedgekeurd worden door eenvoudige toevoeging aan een contract. 

 

 Binnen deze regeling kan de permanentie(tijd) van de arts niet meegeteld worden in 

zijn/haar uren aanwezigheid. Een arts dient minimaal 24u per week aanwezig te zijn op 

de werkvloer exclusief de permanentie. Daarnaast moet er voldoende tijd uitgetrokken 

worden voor het hoofdgeneesheerschap en geneesheer-diensthoofdschap. (de 

medische bestaffing voldoet op zich wel). 

 

 
4.3.2 Ethisch Comité 

 
Algemene vaststellingen 

 Het ziekenhuis sluit aan bij de Commissie Medische Ethiek (C.M.E.) “Spes et Fides”, 

dat een overkoepelend comité is waar nog 8 psychiatrische ziekenhuizen bij 

aangesloten zijn. 

Alle participerende ziekenhuizen, waaronder de kliniek De Pelgrim, ondertekenden een 

samenwerkingsovereenkomst. 

 
 Waar voorheen geen actieve deelname was aan de C.M.E. neemt het hoofd van het 

verpleegkundig departement op een structurele wijze deel aan de vergaderingen van 

het comité. Dit is af te leiden uit de verslagen van de vergaderingen. Als personeelslid, 

nieuw in dienst in het ziekenhuis, was dit een leerrijke ervaring. 

Anderzijds deelde de voorzitter van de C.M.E. mee aan het ziekenhuis dat dit 

personeelslid volgens de wetgeving geen lid kan zijn van het comité. 

Het is nog niet duidelijk wie vervolgens zal afgevaardigd worden naar de C.M.E. 

 
 De afgevaardigde naar de C.M.E. ontvangt de verslagen van de vergadering ten 

persoonlijke titel. 

 
 De C.M.E. verwacht dat er in elk ziekenhuis dat participeert aan ‘Spes et Fides’ een 

lokale werking wordt opgezet onder de vorm van een ethische reflectiegroep, waarvan 

een vertegenwoordiging afgevaardigd wordt naar de C.M.E. Tot op heden kwam de 

kliniek De Pelgrim niet tegemoet aan deze verwachtingen. 

 
 Op de website van de kliniek wordt uitvoerig stil gestaan bij de werking van de C.M.E. 

‘Spes et Fides’. Net zoals alle aangesloten ziekenhuizen publiceert de kliniek De 

Pelgrim de gemeenschappelijk opgestelde tekst m.b.t. de werking van de C.M.E. In 

deze tekst wordt niet verwezen naar de lokale werking. 

Non-conformiteiten 

 Op het niveau van het ziekenhuis is er geen lokale werking van de C.M.E., zoals ook 

gesteld wordt in het huishoudelijk reglement van de C.M.E. 

 
 Het hoofd van het verpleegkundig departement wordt momenteel afgevaardigd naar de 

C.M.E. en is structureel aanwezig. De ziekenhuiswetgeving stelt dat volgende 
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personen geen lid kunnen zijn: de directeur, hoofdgeneesheer, voorzitter Medische 

Raad en het hoofd van het verpleegkundig departement. Deze personen kunnen ook 

geen lid zijn van de lokale commissie (hier ethische reflectiegroep) indien deze tot 

stand komt. 

Gelet op de onmogelijkheid om aan de wet te beantwoorden stelt het auditteam voor 

om de voorzitter van de Medische Raad te delegeren, zodat minstens aan de geest 

van de wetgeving (geen hiërarchische functies) wordt voldaan. 

 
 
 

4.3.3 Comité Ziekenhuishygiëne 

 Voor het eerste werd in 2010 een activiteitenverslag opgemaakt m.b.t. 

ziekenhuishygiëne. In 2010 kwam het comité 3 x samen en participeerden 2 

deelnemers aan de vergaderingen van het regionaal platform ziekenhuishygiëne. 

Uit het jaarverslag is af te leiden dat de leden van het comité actief deelnemen aan de 

vergaderingen. 

 
 In december 2011 werd een reglement van inwendige orde opgemaakt voor de 

werking van het Comité Ziekenhuishygiëne. Taken en verantwoordelijkheden van het 

team Ziekenhuishygiëne maken daar deel van uit. Het reglement werd door het comité 

goedgekeurd. 

 
 Het Comité Ziekenhuishygiëne is als volgt samengesteld (cfr. jaarverslag 2010): 

o Geneesheer-ziekenhuishygiënist (externe geneesheer) 

o De hoofdgeneesheer 

o De directeur 

o Hoofd departement patiëntenzorg 

o Ziekenhuisapotheker 

o Verpleegkundige (met bijzondere opdrachten) 

 
 Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde in haar nota ‘opvolging audit’ dat de 

cumulatie van de functies algemeen directeur en verpleegkundige- ziekenhuishygiëne 

aanvaardbaar is indien tevens een verpleegkundige met een extra specifieke opleiding 

mee in het team ‘ziekenhuishygiëne’ betrokken is die de effectieve opvolging doet. De 

functie van verpleegkundige-ziekenhuishygiënist werd inmiddels door de directeur 

gedelegeerd aan het hoofd departement patiëntenzorg die ziekenhuishygiëne in 

samenwerking met de verpleegkundige met bijzondere opdrachten zal opvolgen. 

 
De verpleegkundige, met bijzondere opdrachten, volgde inmiddels een 5-daagse 

opleiding ‘referentie verpleegkundige ziekenhuishygiëne’. De taken die haar worden 

toebedeeld zijn nog niet formeel vastgelegd. 

 
 In juni 2011 keurde het Comité Ziekenhuishygiëne een procedure handhygiëne goed. 

De procedure is kenbaar gemaakt in het ziekenhuis. 

De vooropgestelde vormingen zijn nog niet doorgegaan. Men zou voor de vorming 

(praktische toepassing handhygiëne) in eerste instantie beroep doen op een externe 

firma maar het ziekenhuis denkt nu meer in de richting van een uitgebreide vorming die 

in overeenstemming is met de uitgeschreven procedure. 

Non-conformiteiten 

 Het Comité voor Ziekenhuishygiëne is niet conform de normen samengesteld. 
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o Er ontbreken 3 artsen aangesteld door de Medische Raad. Door de 

kleinschaligheid van het ziekenhuis kan hieraan niet tegemoet gekomen 

worden. 

o Daarnaast ontbreken 3 verpleegkundigen aangesteld door het hoofd van het 

verpleegkundig departement. Uit de verslagen van het medisch farmaceutisch 

comité blijkt dat de beide hoofdverpleegkundigen aansluiten bij deze 

vergaderingen, ondanks dit geen normvereiste is. Terwijl de 

ziekenhuiswetgeving bepaalt dat 3 verpleegkundigen in het Comité 

Ziekenhuishygiëne moeten opgenomen zijn. 

 
 In het organogram 2010 komt de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist als dusdanig 

niet voor. De verpleegkundig-ziekenhuishygiënist hangt bij het uitoefenen van haar 

functie binnen het team af van het hoofd van het verpleegkundig departement onder 

wiens supervisie zij rechtstreeks functioneert. Dit is af te leiden uit het organogram. 

Tekortkomingen 

 De taken van de verpleegkundige-ziekenhuishygiënist zijn niet formeel vastgelegd. 

Eens de opdrachten duidelijk zijn omschreven dienen deze ook ziekenhuisbreed 

gecommuniceerd te worden. 

 
 Een vorming m.b.t. de toepassing van een correcte handhygiëne en het voorkomen 

van nosocomiale infecties bleef tot op heden uit. 

Aanbeveling 

 Het is aangewezen om in de verslagen van het Comité Ziekenhuishygiëne nog meer 

aandacht te hebben voor een terugkoppeling van de vergadering van het Platform 

Ziekenhuishygiëne. 

 
 

4.4 Leiderschapsstijl en opleiding 

Algemene vaststellingen 

 De leiding van het ziekenhuis berust op dit moment bij de hoofdgeneesheer en de 

algemeen directeur. 

 
 Het ziekenhuis kenmerkt zich door een langdurige afwezigheid van een aantal 

leidinggevende figuren. 

 
In haar reactienota stelt het ziekenhuis dat de hoofdverpleegkundige afwezig is (van 

oktober 2011 tot maart 2012). Hier wordt aan toegevoegd dat het verpleegkundig 

middenkader op non-actief werd gesteld wegens zwangerschap vanaf 30 september 

2011. Zoals verder in dit verslag is terug te vinden is de functie van 

kwaliteitscoördinator, voorheen ook opgenomen door het middenkaderlid, ingevuld 

sinds 6 februari 2012. 

 
 Wat opleidingskosten betreft, is de brutokost 2010 (andere kosten inbegrepen): 

9.636,13 € voor mannelijk personeel en 23.272,91 € voor vrouwelijk personeel. 
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Tekortkomingen 

 
 Het leiderschap blijft toch een probleem in dit ziekenhuis. 

 
Het ziekenhuis stelt in haar reactienota de vraag naar verdere verduidelijking. De 

verduidelijking hiervan is terug te vinden in de volgende punten in dit verslag en in de 

eindbespreking. 

 
 Men heeft duidelijk inspanningen gedaan om ontbrekende leidinggevende functies in 

te vullen. Toch zijn er een aantal, op datum van het inspectiebezoek, niet ingevuld. 

 
Langs de ene kant is men het slachtoffer van een aantal toevalligheden zoals ziekte en 

zwangerschap, langs de andere kant lijkt er toch enig disfunctioneren te zijn in de 

aansturing: het is bijvoorbeeld slecht te begrijpen dat adviezen die door het 

therapeutisch beleidscomité (waarvan toch enige dynamiek lijkt uit te gaan en waar zo 

goed als de voltallige leiding van het ziekenhuis aan deelneemt) geformuleerd worden 

in het directiecomité en masse sneuvelen. 

 
Het ziekenhuis stelt in haar reactienota dat vorige zin haaks staat op de realiteit en 

onbegrijpelijk is wanneer dit toegepast wordt op de realiteit. Deze conclusie wordt door 

het ziekenhuis zeker niet onderschreven. 

 
Zoals steeds is dit waarschijnlijk de combinatie van verschillende factoren, waarbij men 

de kleinschaligheid en dus kwetsbaarheid van het ziekenhuis niet uit het oog mag 

verliezen, hoewel dat zoals het voorbeeld ook aantoont zeker niet de enige verklarende 

factor kan zijn. 

Probleem is wel dat dit gevolgen heeft: de remediëring ten aanzien van de 

opmerkingen van de vorige audit is langzaam en slechts gedeeltelijk op gang gekomen 

of gerealiseerd. 

 
Het auditteam reageert op de reactie van het ziekenhuis met de bedenking dat door 

het auditteam wel degelijk vastgesteld werd dat er een behoorlijke traagheid en 

onvolledigheid is in het tegemoet komen van het ziekenhuis aan de opmerkingen van 

vorige audit. Eigenlijk is dit slecht te begrijpen: de schaalgrootte van het ziekenhuis is 

zo klein dat de advies- en besluitvorming erg snel en eenvoudig zou kunnen of moeten 

verlopen. 

 
Aangezien het auditteam tijdens het bezoek de indruk opdeed dat het therapeutische 

beleidscomité wel naar behoren functioneert, moet de oorzaak van het probleem op 

een bovenliggend niveau gezocht worden. 

 
Wanneer het ziekenhuis stelt dat deze vaststelling niet in overeenstemming is met de 

realiteit dan is dat een ernstige aangelegenheid en moet er gezocht worden naar een 

precieze verklaring. Dit is in principe een vrij eenvoudige zaak: het realiteitskarakter 

kan makkelijk achterhaald worden door een vergelijking te maken tussen de verslagen 

en adviezen van het therapeutisch beleidscomité, en de beslissingen van het 

directiecomité en de raad van bestuur zoals zij vastgelegd werden in de verslagen. 

 
Het ziekenhuis heeft in haar reactienota geen dergelijke verslagen meegestuurd, zodat 

het niet mogelijk is hier verdere conclusies uit te trekken. 

He betreft hier een punt dat door het auditteam als erg belangrijk ervaren wordt. 
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5 Module Beleid en Strategie 

5.1 Algemeen beleid – Strategisch management 

Algemene vaststellingen 

 De aansturing van het ziekenhuis gebeurt niet door een klassiek strategisch 

beleidsplan, maar door summiere beleidsplannen die jaarlijks vastgesteld worden en 

die samen met een summiere evaluatie ervan terug te vinden zijn in de jaarverslagen.

 In de jaarverslagen zijn de beleidsplannen voor de komende jaren terug te vinden.

 
 In het jaarverslag 2009  was volgend beleidsplan voor 2010 opgenomen

1. Inleiding 

2. Model van kwaliteit van management : missie, visie, doelstellingen 

3. Organogram 

4. Communicatiestructuur 

5. Begroting/middelen 

6. Functiekaarten (in ontwikkeling): hoofd departement patiëntenzorg, 

hoofdverpleegkundige, zorgadviseur, middenkader-stafmedewerker (in ontwerp): 

directeur, hoofdgeneesheer, preventieadviseur, directiesecretariaat, stafmedewerker 

logistieke diensten, geneesheer-ziekenhuishygiënist. 

7. Taken: taken per dienst en standaarduurroosters 

8. Nominatieve lijst van personeel 

9. Weekprogramma’s per fase 
 

Aanvullend bij dit document: 
o Document over visie, missie en waarden 

o Doelstellingen: het document dat gepresenteerd werd is zelfs bij vergroting van 

300 % slecht leesbaar. Wel leesbaar is dat dit gebaseerd is op een EFQM 

ordening 

o Strategiekaart: gebaseerd op een Balanced Scorecard ordening 

 
 In het jaarverslag 2010 is er naast een aantal cijfers omtrent opnames en bezetting een 

hoofdstuk gewijd aan de uitvoering van het beleidsplan. Deze bespreking is bijzonder 

beperkt en vermeldt als doelstellingen voor 2011/2012:

o Het elektronisch patiëntendossier 

o Uitwerking van kwaliteitsdoelstellingen 

o Projecten: vrouwen en alcohol, intensive casemanagement, 

ontslagmanagement 

 
Om deze doelstellingen te kunnen uitvoeren is er verder ook een afdelingsbeleidsplan 

gemaakt wat de doelstellingen concreter expliciteert en aangeeft welke acties er 

moeten ondernomen worden. Wat ontbreekt is wie de acties dient uit te voeren of wie 

ervoor verantwoordelijk is en hoe de evaluatie zal gebeuren. Wat opvalt is dat er meer 

thema’s in dit document voorkomen dan wat er als doelstelling weerhouden is. 

 
 Verder is te vermelden dat er een ontluikende samenwerking in de maak lijkt te zijn 

met het nabijgelegen ziekenhuis in Velzeke, alvast rond logistiek.
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Bijkomende informatie uit de reactienota is dat op het niveau IT deze samenwerking 

reeds operationeel is door het beheer van De Pelgrim data vanuit het P.Z. Sint 

Franciscus in Velzeke. 

 

Toegankelijkheid 

 Financiële toegankelijkheid
 

o Er zijn geen veranderingen ten aanzien van vorige audit: er worden geen 

kamersupplementen, noch honorariumsupplementen gehanteerd. Voor 

patiënten met betalingsproblemen wordt er een regeling getroffen na een 

gesprek met de algemeen directeur. Meestal wordt er dan een afbetalingsplan 

opgemaakt. 
 

 Geografische toegankelijkheid
 

o Het ziekenhuis is landelijk gelegen, is met het openbaar vervoer te bereiken 

zowel via de autobus (lijn Gent-Geraardsbergen) als het spoor (station op 15 

minuten, lijn Gent-Zottegem). Met de auto is het ziekenhuis het vlotst te 

bereiken vanaf de autostrade Gent- Brussel (afrit Wetteren, op 8 km van het 

ziekenhuis). Ten aanzien van vorige audit is de bereikbaarheid ietsjes 

verbeterd: belbus. 
 

 Organisatorische toegankelijkheid
 

o Het ziekenhuis richt zich op verslavingszorg en hanteert een onthaalprocedure 

(voorzorg genoemd), waarbij er een aantal exclusiecriteria gehanteerd worden 

(psychosen, dementie, ernstige mentale handicap, suïcidale of agerende 

patiënten, internering,… ). Soms hanteert men ook een wachttijd die gaat van 

2 weken tot een jaar (“ter motivationele herbronning”). Slechts 1 patiënt zal 

nooit meer toegelaten worden tot het ziekenhuis. Ten aanzien van vorige audit 

is als nieuwe informatie dat er toch wat schommelingen vastgesteld worden in 

de wachttijden en –lijsten. 

 
o Er zijn geen opnames buiten kantooruren en in de weekends. De deur en de 

toegangspoort van het ziekenhuis sluiten zich om 22 uur. 
 

Sterk punt 

 Het ziekenhuis heeft een goede financiële toegankelijkheid, zeker wanneer men 

rekening houdt met de gemiddeld beperkte financiële draagkracht van de doelgroep, 

dit ondanks het feit dat heel wat patiënten hun rekening niet betalen.

Non-conformiteit 

 Er is geen echt strategisch beleidsplan.

Tekortkomingen 

 
 Er is een zwakke, niet adequate beleidscyclus.

 Het probleem dat een  aantal voor de beleidscyclus strategische functies slecht 

bemand zijn is door een aantal toevalligheden (ziekte en zwangerschap) slechts in zeer 

beperkte mate opgelost geraakt. Het ziekenhuis stelde wel ter gelegenheid van de 

audit een vraag omtrent de mogelijke aanwerving van een kwaliteitscoördinator.



19 
Inspectieverslag Kliniek De Pelgrim - Oosterzele (erkenningsnummer 914)/A 

 

Het verpleegkundig-middenkader werd op non-actief gesteld wegens zwangerschap 

vanaf 30 september 2011. Het middenkaderlid nam de functie waar van 

kwaliteitscoördinator. In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat de functie van 

kwaliteitscoördinator terug is ingevuld sinds 6 februari 2012. 

De vraag op moment van de audit in acht genomen is de kwaliteitscoördinator een ‘niet 

verpleegkundige’. 

 
 De beleidsplannen zijn erg mager.

 

5.2 Medisch beleid 

Algemene vaststellingen 

 Ten aanzien van vorige audit zijn er geen wijzigingen: De hoofdgeneesheer is XXXX. 

Hij is voltijds (25) + 4 uur aanwezig, waarbij de laatste uren bedoeld zijn voor de 

invulling van de functie hoofdgeneesheer. Er is nog een tweede psychiater XXXX die 

24 uur aanwezig is, en een consulterend internist XXXX, 1 uur/week. 

 
 Inhoudelijke verandering is dat men omwille van de evidentie van werking 

zelfhulpgroepen (AA, SOS nuchterheid) actiever gaat betrekken in de werking. 

 
 Ten aanzien van de vaststellingen bij vorige audit zijn volgende elementen te 

bespreken 

o Wat de taken van de hoofdgeneesheer betreft werd bij vorige audit vastgesteld 

dat er geen medisch jaarverslag was en ook geen klinische audit. Wat het 

eerste punt betreft heeft de hoofdgeneesheer zich bevraagd bij zijn collega’s 

die evenzeer deze door de wetgeving opgelegde verplichting minimalistisch 

invullen, bijvoorbeeld aan de hand van een bespreking van de 

diagnosegroepen op basis van MPG-gegevens (die evenwel de laatste periode 

niet meer aangeleverd worden). Concreet betekent dat er nog steeds geen 

medische jaarverslagen zijn. Tijdens de audit werd toelichting gegeven omtrent 

de minimale verwachtingen terzake en werd ook het belang van een dergelijk 

document uitgelegd ten aanzien van de andere medewerkers van het 

ziekenhuis. 

 

o Wat klinische audit betreft werden inspanningen gedaan om een aantal zaken 
door te lichten, bijvoorbeeld : ontslagbrieven. 

 
 De hoofdgeneesheer wordt telkens voor een periode van 6 jaar aangesteld in deze 

functie. 

 
 Het ziekenhuis heeft geen protocols of uitgeschreven zorgprogramma’s en houdt zich 

nog steeds op afstand van richtlijnen. Wat protocols betreft: dit werd naar aanleiding 

van deze audit niet extensief bevraagd. Wel stelde men dat men zijn eigen schema’s 

hanteert bij voorbeeld voor detoxificatie. Men hanteert toxicologische screenings, 

steekproefsgewijze, met het oog op veiligheid, bij vermoedens. 

 

 Voor een beschrijving van de algemene behandelopzet verwijst het auditteam naar 
vorige audit. Er zijn geen fundamentele veranderingen. 

 
 Er is nog geen medische stafwerking, maar de artsen zien en spreken elkaar dagelijks. 
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 Voor de somatische zorg is er een internist actief in het ziekenhuis. Het aantal uren is 

wel bijzonder beperkt en de ambitie om elke patiënt ook somatisch te onderzoeken of 

te screenen is mathematisch zo goed als onmogelijk te realiseren. Indien de internist 

van de 52 weken op jaarbasis 47 weken 1 uur aanwezig is, dan heeft hij per 

opgenomen patiënt (bij 350 opnames per jaar) precies 8 minuten per patiënt (en per 

jaar) tijd om een anamnese af te nemen, een klinisch onderzoek te doen, eventuele 

bijkomende onderzoeken (labo, EKG,..) aan te vragen, de resultaten ervan te 

interpreteren, te bespreken met de patiënt en de gepaste behandeling in te zetten. 

 
Het ziekenhuis reageert door te stellen dat dit een veralgemeende berekening is die 

niet de realiteit weergeeft. Elke patiënt die onderzocht en opgevolgd wordt door de 

collega-internist krijgt zonder twijfel de dienstverlening en behandeling die vereist is. 

Het auditteam reageert hierop dat het ziekenhuis de berekening niet betwist, wat 

betekent dat de feiten de feiten zijn: concreet betekent zulks dat de ambitie om elke 

patiënt somatisch te onderzoeken niet in overeenstemming te brengen is met de 

realiteit, tenzij de psychiaters zelf een deel van de somatische onderzoeken voor hun 

rekening zouden nemen. 

 
 

ECT 
 

 Het ziekenhuis doet geen ECT, heeft hier bijzonder weinig indicaties voor en heeft ook 

geen samenwerkingsprotocol met een dienst die wel ECT uitvoert. Het ziekenhuis 

heeft zich bevraagd bij een aantal andere collega’s hoe die hiermee omgaan. Uit deze 

bevraging is gebleken dat het (nieuwe) referentiecentrum uit de regio: UZ Gent, niet op 

de hoogte is van het bestaan van de noodzaak van dergelijke initiatieven. 

 
In de reactienota geeft het ziekenhuis het volgende aan: Een verklaring van de 

samenwerkingsengagement vanwege de Universitaire Dienst Psychiatrie Gent 

(afdeling ElectroConvulsieTherapie) bereikte ons kort na het inspectiebezoek. 

 
 

Agressiebeleid 

 In november 2010 werd een bevraging georganiseerd bij de personeelsleden door de 

werkgroep agressie. Op basis van deze bevraging werden actiepunten opgezet. De 

actiepunten dienden de goedkeuring te krijgen van de directie, CPBW en de 

stuurgroep IKZ vooraleer te worden uitgevoerd. 

De artsen participeren evenwel niet aan de werkgroep agressie. 

De werkgroep agressie heeft in 1ste instantie een adviserende rol in de beleidsmatige 

aanpak rond agressie, in 2de instantie een organiserende rol na goedkeuring door de 

directie. 

 
 Een aantal afspraken met betrekking tot agressie zijn vastgelegd in een beleidstekst. In 

2011 hebben alle medewerkers een vorming “agressie” gekregen door een 

hoofdverpleegkundige in het bezit van een attest “train de trainer”, met als opzet de 

medewerkers vertrouwd te maken met “ het crisisontwikkelingsmodel”. 

Vervolgens zal er 2-jaarlijks vorming worden aangeboden door de werkgroep agressie. 

Aldus de beleidstekst heeft de werkgroep de opdracht om jaarlijks verbeteracties te 

formuleren met als doel de uitlokkende factoren van agressie te verminderen. 



21 
Inspectieverslag Kliniek De Pelgrim - Oosterzele (erkenningsnummer 914)/A 

 

Suïcidepreventie 

 Er is een document omtrent het gevoerde suïcidepreventiebeleid daterend van 2010. 

Het is een behoorlijk helder document, dat een aantal handvaten biedt voor deze zorg. 

Het blijft wel op de vlakte wat het gebruik van schalen betreft en de interventies worden 

in algemene termen besproken. Er is ook aandacht voor de hulpverlener. 

 

De werkgroep werd getrokken door het hoofd patiëntenzorg. Er werd in het 

beleidsteam hierover van gedachten gewisseld. 

 

 In de praktijk stelt men weinig met suïcidaliteit te maken te hebben. Er werd nog niet 

voorzien in specifieke vormingen. 

Afzonderingsbeleid 

 Er is een afzonderingsprocedure 2010 die opgesteld werd door de werkgroep 

afzondering o.l.v. Dr .Van de Velde. Het document werd goedgekeurd op een niet 

nader omschreven datum en wordt beheerd door de algemeen directeur. Men zou 

verwachten dat zulks door de hoofdgeneesheer zou gebeuren. 

De procedure is ook nog niet volledig. 

 
 De gehanteerde criteria en begrippen zijn helder, met uitzondering van de passage 

hanteren van sederende psychofarmaca (die over van alles gaat behalve over het 

onderwerp zelf), er is aandacht voor communicatie en voor tactvolle bejegening, maar 

het preventieve luik net zoals de nazorg ontbreken nog steeds. 

 Er gebeuren geen fixaties (nooit in isolatie), maar men beschikt wel over materiaal. 

 
 Het aantal afzonderingen blijft beperkt, wat een goede zaak is en het positief gevolg 

van een preventieve werking. Er werd een ingebonden afzonderingsregister 

voorgelegd die correct was ingevuld. 

Wat de isolatiekamer en de camerabewaking betreffen wordt verwezen naar punt 7.1 

Infrastructuur. 

Sterke punten 

 

 De algemene organisatie en opzet van de zorg is degelijk, met als randbemerking dat 

er toch erg weinig tijd voorzien is voor het somatisch luik van de zorg. 

 

 De inhoudelijke zorg is voor patiënten die de doelstelling abstinentie aankunnen 
adequaat. 

 
 Er gebeuren weinig afzonderingen. 

 

Non-conformiteiten 

 
 Er is geen medisch jaarverslag. 

 
Het ziekenhuis reageert met volgende bedenking “Uit de toelichting ter zake onthouden 

we dat in feite een toevoeging (“aan A-4 blad is ruim voldoende”) ontbreekt omtrent 

expliciete (medische) aandachtpunten uit het voorbije werkjaar. Dit omschrijven als “Er 

is geen medisch jaarverslag” komt erg streng over. Er wordt immers minutieus een 

registratie bijgehouden van opnames, ontslagen, typologie, opnameduur,… Of moeten 

we tot de conclusie komen dat deze gegevens niet tot een medisch jaarverslag 

behoren? 
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De reactie van het auditteam is dat in een jaarverslag niet alleen cijfers aan bod 

moeten komen, maar dat zij ook voorzien moeten worden van enige (inhoudelijke) 

betekenis, en dat het passend is om terug te kijken naar doelstellingen en realisaties, 

in casu op het vlak van medisch-therapeutisch beleid. 

 
 Het ter beschikking stellen van een matras die op de grond ligt voor een patiënt in de 

isolatiekamer voldoet niet om te voorzien in een minimaal comfort voor de patiënt. 

 
 Bij het gebruik van het controlescherm van de camerabewaking is er vanuit de gang 

voor iedereen zicht op dit scherm. In het kader van de privacy van de patiënt is dit niet 

acceptabel. 

Tekortkomingen 

 
 De opmerking uit vorige audit: de zorg is geïsoleerd: er is geen ambulant aanbod 

(polikliniek), is enigszins te nuanceren: men probeert wel afspraken te maken i.v.m. 

nazorg, wat gezien de soms verre herkomst van een aantal patiënten niet anders kan. 

Voor een aantal patiënten kan men beroep doen op beschut wonen: men beschikt over 

6 plaatsen Beschut Wonen (Domos). Toch neemt dat niet weg dat het auditteam haar 

stelling handhaaft dat er daarnaast toch ook meer aansluiting moet gezocht worden 

met andere centra voor verslavingszorg waar men een andere doelstelling hanteert 

(harm reduction). 

 
In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat er regelmatig contacten zijn met 

andere centra voor verslavingszorg in het kader van onderlinge verwijzingen. 

Daarnaast worden contacten gestimuleerd via samenwerkingsprojecten (ICM: 

Intensive CaseManagement en OM ontslagmanagement). 

 
 Er is nog steeds geen samenwerkingsprotocol voor ECT, maar uit de bespreking 

tijdens de audit kon aangetoond worden dat de noodzaak hiertoe minder relevant is. 

 
Een verklaring van samenwerkingsengagement vanwege de Universitaire Dienst 

Psychiatrie Gent ( afdeling ECT) bereikte het ziekenhuis kort na het inspectiebezoek. 

 
 Ondanks in het ziekenhuis er inspanningen zijn gebeurd rond agressiebeleid, 

afzondering en suïcide zijn de meeste tekortkomingen uit vorig audit verslag hier nog 

steeds aan de orde. 

 
 Er is een eenvoudige en vrij heldere afzonderingsprocedure (waarbij evenwel voorzorg 

en nazorg ontbreken), en waarbij moet gesteld worden dat het aantal afzonderingen 

erg laag blijft. De procedure dient verder uitgewerkt te worden, enerzijds met de 

vermelde ontbrekende elementen (zie ook referentiekader), anderzijds dient het 

hoofdstuk sederende psychofarmaca herschreven te worden. 

 
 De werkgroep agressie (en geweld) is verantwoordelijk voor het opzetten van 

verbeteracties m.b.t. agressie. Een uitgeschreven visie m.b.t. omgang met agressie en 

geweld binnen het ziekenhuis ontbreekt nog. 

Zoals al aangegeven in vorig audit verslag staat in de visietekst minimaal vermeld: 

o definitie van agressie en geweld ( niet enkel fysieke en psychische feitelijke 

agressie maar eveneens over gevoelens van onveiligheid en de angst voor 

agressie) 

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

o huisregels voor patiënten en gedragsregels voor medewerkers. 

Verder ontbreken nog duidelijke en gedeelde normen over welk gedrag acceptabel is 

en welke niet en is er nog geen gedragscode voor zowel patiënt als medewerkers. In 

de huisregels worden de consequenties van het overtreden van de normen 

aangegeven. 

 
 Voor de aanpak van agressie bestaan er binnen de instelling geen duidelijke en 

gedeelde normen over welk gedrag acceptabel is en welk niet. Het uitwerken van deze 

normen in huisregels voor patiënten en gedragsregels voor medewerkers schept de 

gewenste duidelijkheid. Deze gedragscode kan als basis dienen om mensen op hun 

gedrag aan te spreken. In deze huisregels voor patiënten dient men ook aan te geven 

wat de consequenties zijn van het overtreden van de normen. In de protocollen dient 

men ook te voorzien hoe medewerkers dienen te reageren in geval agressie. 

 
 De kliniek organiseerde nog geen vorming voor de hulpverleners die instaan voor de 

24-uurszorg rond de principes van DDG (Dreigend Destructief Gedrag) 

 
 Vorming rond suïcide kwam nog niet aan bod omdat dit probleem zich zelden voordoet 

in de kliniek. Deze vorming dient echter opgenomen te worden in het vormingsaanbod. 

Binnen de opleiding van personeelsleden over suïcide is het belangrijk om niet alleen 

aandacht te hebben voor het suïcidaal proces maar o.a. ook voor verklaringsmodellen, 

hulpmiddelen naar inschatting van suïciderisico, slechtnieuwsgesprek aan 

nabestaanden en een individueel toezichtsplan voor patiënten met suïcidaal gedrag. 

 
 In het ziekenhuis is er momenteel geen veiligheidsplan per afdeling m.b.t. de suïcidale 

patiënt.. 

 

Aanbevelingen 

 Het ziekenhuis verhoudt zich nog steeds te weinig op richtlijnen en protocollen welke 

ook in de verslavingszorg voorkomen. 

 
Een voorbeeld hiervan is het suïcidepreventiebeleid: hoewel het beleid van het 

ziekenhuis conform is met wat er in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen 

beschreven is en in zijn algemeenheid als behoorlijk overkomt, zijn er ook specifieke 

aandachtspunten die van belang zijn in de verslavingszorg en die bijvoorbeeld in een 

Nederlandse richtlijn ( de Richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor 

hulpverleners van medewerkers van Novadic en NISPA zie : 

http://www.ggznederland.nl/verslavingszorg/publicaties-resultaten-scoren- 

pagina/suicide-in-de-verslavingszorg.pdf) terug te vinden zijn. In dit document wordt de 

maatschappelijke betekenis van een goede suïcidepreventie in de verslavingszorg 

omstandig toegelicht. 

 
 

Het audit team licht ter illustratie van dit punt twee vaststellingen uit deze richtlijn 

- Aanwezigheid van alcoholafhankelijkheid draagt bij aan 20 tot 35% van het totale 

aantal suïcides 

- In een studie bij 749 patiënten in New York werd in 18 tot 25% van de gevallen 

cocaïnegebruik gezien bij post-mortem analyse na suïcides. In een andere studie uit de 

Verenigde Staten wordt een percentage van 10% cocaïnegebruik bij suïcides 

gerapporteerd. 

http://www.ggznederland.nl/verslavingszorg/publicaties-resultaten-scoren-pagina/suicide-in-de-verslavingszorg.pdf
http://www.ggznederland.nl/verslavingszorg/publicaties-resultaten-scoren-pagina/suicide-in-de-verslavingszorg.pdf
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 De aanbeveling om na te gaan of de standaardprocedure om patiënten op de 

observatieafdeling te verplichten om nachtkledij te dragen wel passend is op het vlak 

van bejegening werd niet omgezet in een andere praktijk. Tijdens de audit werd 

integendeel gemotiveerd dat het juist voor de patiëntenpopulatie interessant is om dit 

soort van kledij te dragen omwille van snel vervuilen van kledij door zweten, e.d.m. 

 
 De opvang van medewerkers na een agressie incident is nog niet vastgelegd in een 

protocol. Hierin moet duidelijk zijn wie wanneer welke actie dient te ondernemen. 

 
 Er gebeurt nog geen assessment bij suïcidale patiënten bij iedere belangrijke 

verandering van setting (opname, transfer, ontslag, weekend, …). Het ontslag van een 

patiënt kan pas effectief worden indien ook deze nazorg (op korte termijn) op een 

goede manier is afgesproken: 

o er is een afspraak gemaakt met de ambulante hulpverlening; 

o goede informatieoverdracht aan de huisarts en andere verwijzers (aanwezige 

problematiek, de ingestelde medicatie, opgestarte nazorgbehandeling, 

medicatiebeleid, …); 

o zo nodig het maken van veiligheidsafspraken met het sociale netwerk (familie, 

…). 

 
 
 

5.3 Verpleegkundig beleid 

Algemene vaststellingen 

 Tijdens de audit van oktober 2009 werd vastgesteld dat noch de functie van hoofd van 

het verpleegkundig departement, noch de functie van middenkader waren ingevuld. 

Het ontbrak ook aan een 2de hoofdverpleegkundige. 

De kliniek deed de nodige inspanningen om tegemoet te komen aan deze non- 

conformiteit maar wordt ondertussen geconfronteerd met langdurige afwezigheden van 

2 bovenvermelde functies. 

o Het hoofd van het verpleegkundig departement kwam in dienst in augustus 

2010 (contract onbepaalde duur). Zij behaalde een diploma bachelor in de 

ziekenhuisverpleging en een bachelor psychiatrisch verpleegkundige. 

Vervolgens volgde zij een masteropleiding in de verpleegkunde waarvoor zij 

geslaagd is voor het theoretisch gedeelte. Om het master diploma in de 

Verpleegwetenschappen te behalen moet nog een thesis worden voorgelegd. 

Mevrouw stelt dat haar thesis zal afgewerkt zijn tegen eind 2012. 

 
o Per 1/09/2011 kwam een middenkaderlid (contract onbepaalde duur) in dienst. 

Mevrouw behaalde een diploma bachelor in de sociale verpleegkunde en een 

master in de Sociale Wetenschappen. Met ingang van 30/12/2011 is mevrouw 

in preventieve moederschapsrust en zal pas terugkomen met ingang van 2013. 

Mevrouw was verantwoordelijk voor o.a. het kwaliteitsbeleid. 

 
Zoals hoger in dit verslag wordt aangegeven is de functie voor het luik 

kwaliteitscoördinator vanaf 6 februari 2912 ingevuld. 

 
o Een 2de hoofdverpleegkundige kwam in dienst op 12/07/2010. Zij behaalde het 

diploma van bachelor psychiatrisch verpleegkundige en heeft een bijkomende 



25 
Inspectieverslag Kliniek De Pelgrim - Oosterzele (erkenningsnummer 914)/A 

 

kaderopleiding nursing. Sinds medio oktober 2011 is mevrouw met ziekteverlof 

en zal zeker nog afwezig zijn tot eind maart. Taken en verantwoordelijkheden 

worden opgenomen door de nog aanwezige hoofdverpleegkundige en het 

hoofd departement patiëntenzorg. 

 
 Een A2 verpleegkundige met bijzondere opdrachten is verantwoordelijk voor de 

technische onderzoeken (o.a. bloed- en urinecontroles, ECG,..), de medicatiebedeling 

onder de middag. In 2010 volgde zij een 5-daagse opleiding ‘ referentie 

verpleegkundige-(ziekenhuis)hygiëne’. Zij is lid van het team ziekenhuishygiëne. 

 
 Het uitschrijven van functiekaarten/competentieprofielen was van start gegaan op het 

moment van de audit van het ziekenhuis (oktober 2009) en is inmiddels gefinaliseerd. 

De functiekaarten van 

o het hoofd van het departement patiëntenzorg 

o middenkader 

o hoofdverpleegkundigen werden ter beschikking gesteld. 

De functiekaarten zijn voor deze leidinggevenden inhoudelijk niet volledig in 

overeenstemming met de taken die voor de onderscheiden functies bepaald zijn in de 

ziekenhuiswetgeving maar zijn eerder afgestemd op de huidige werking van de kliniek. 

 
 N.a.v. vorige audit werd vastgesteld dat de verpleegkundige permanentie per 30 zieken 

tijdens de nacht niet altijd verzekerd werd door een verpleegkundige. Het ziekenhuis 

kreeg 6 maanden om zich te confirmeren met de normen. Het Agentschap Zorg en 

Gezondheid stelt dat ‘gezien de kleinschaligheid van het ziekenhuis, gezien er ’s 

nachts geen opnames gebeuren, gezien er in het ziekenhuis praktisch geen isolaties 

gebeuren en gezien er praktisch geen suïcidedreiging is, er 2 verpleegkundigen per 

nacht voldoende is om de nachtpermanentie te garanderen. 

 
Voor 2 personeelsleden die niet voldeden aan de vereiste kwalificatie van 

‘verpleegkundige’ diende er een oplossing uitgewerkt te worden. Eén personeelslid 

(logistieke medewerker) is niet meer ingeschakeld in de nachtdienst. Voor het 2de 

personeelslid, zorgkundige van opleiding, werd een afwijking toegestaan. Deze 

overgangsmaatregel zal een einde nemen ten laatst begin 2013. De zorgkundige wordt 

maximaal 6 nachten per maand ingeschakeld in de nachtdienst. 

 
Het ziekenhuis geeft nog volgende bijkomende informatie. 

Voor dit personeelslid werd de arbeidsovereenkomst beëindigd met ingang van 1 

januari 2010 voor een periode van 36 maanden. Rekening houdend met de 

schorsingsperiode tijdens deze opzeg, zal het contract eindigen in de loop van het 

eerste kwartaal van 2013. 

 
Op basis van de uurrooster van december 2011 kan gesteld worden dat de 

verpleegkundige permanentie tijdens de nacht verzekerd wordt door 2 

personeelsleden, hetzij personeelsleden in vaste nachtdienst of medewerkers uit de 

dagequipe. Met uitzondering van 6 nachten zijn er 2 verpleegkundigen aanwezig per 

nacht. 

Non-conformiteit 

 De kliniek De Pelgrim zorgt momenteel (opnieuw) niet voor een adequate vervanging 

van een langdurige afwezigheid van leidinggevende personeelsleden m.n. een 

hoofdverpleegkundige en het middenkaderlid. 



26 
Inspectieverslag Kliniek De Pelgrim - Oosterzele (erkenningsnummer 914)/A 

 

Indien men het middenkaderlid vervangt dient rekening gehouden te worden met de 

normatieve vereisten: “Het middenkaderlid is gegradueerde verpleegkundige of heeft 

een bachelor in de verpleegkunde die bovendien een bijkomende opleiding heeft 

gevolgd van universitair niveau, master in de verpleegkunde en/of master in de 

gezondheidsvoorlichting en bevordering”. 

 
De vooropgestelde vervanging voor de opvolging van het kwaliteitsbeleid is voor het 

auditteam acceptabel m.b.t. de functie van kwaliteitscoördinator maar komt niet in 

aanmerking  voor de vervanging van het middenkaderlid. 

Tekortkoming 

 Voor het vervangen van de hoofdverpleegkundige met langdurig ziekteverlof dient 

gezocht te worden naar de gepaste oplossing. Het is niet aanvaardbaar dat men zoals 

vóór de audit van 2009 terugvalt op één hoofdverpleegkundige. Het werken met een 

dagverantwoordelijke is een goed alternatief als het om een korte afwezigheid gaat. 

Mits de nodige ondersteuning kan het werken met een adjunct-hoofdverpleegkundige 

een alternatief zijn. Het volgen van een kaderopleiding is daarbij  een pluspunt. 

Door het werken met een adjunct-hoofdverpleegkundige ter vervanging van een 

hoofdverpleegkundige worden niet alleen afwezigheden van de 

hoofdverpleegkundigen opgevangen maar worden normaliter ook verbeterprojecten 

verder opgevolgd en bestendigd. 

 
 

5.4 Therapeutisch beleid 

Algemene vaststellingen 

 Het therapeutisch beleid werd, in functie van de op dat ogenblik beschikbare 

personeelsleden, bevraagd bij een psycholoog en een ergotherapeut. 

 
 In het kwaliteitshandboek zijn geen specifieke documenten aanwezig over dit thema. 

Op de website van het ziekenhuis is wel  informatie beschikbaar over de werkwijze. 

 
 De doelgroep zijn patiënten vanaf 18 jaar met problematisch middelengebruik, waarvan 

ongeveer 50% alcohol en 50% illegale middelen . Op het ogenblik van de audit is de 

jongste 20 jaar en de oudste 70 jaar. Ongeveer de helft van de patiënten is jonger dan 

35 en de meerderheid zijn mannen. Naar aanleiding van een specifiek project 2 jaar 

geleden was het aantal vrouwelijke patiënten gestegen , maar dat heeft zich niet 

gehandhaafd. In principe  mag de totale verblijfsduur niet langer zijn dan 1 jaar. 

 
 Het zorgprogramma wordt vrijwel sinds het ontstaan van het ziekenhuis opgedeeld in 

drie fasen: 

o De observatiefase 

o De oriëntatiefase 

o De behandelingsfase 

 

 In de observatiefase ligt de klemtoon op de ontwenning en verblijft de patiënt in een 

wat afgescheiden omgeving, om het contact met de middelen te beperken. Er is een 

groep met vooral alcoholproblemen en een groep met illegale drugs. De fase duurt 

maximaal twee weken en de bedoeling is dat bij de patiënt de drang naar middelen 

voldoende verminderd is opdat hij zou kunnen deelnemen aan het verdere programma. 
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De ontwenning staat voorop als doelstelling, maar er wordt ook gelegenheid geboden 

om kennis te maken met het vervolgprogramma. 

 

 De oriëntatiefase duurt minimum 2 weken tot 2 à 3 maanden en heeft een sterk 

ingevuld programma-aanbod dat onderscheiden is voor de groep alcohol en medicatie 

en voor de groep illegale drugs. De doelstelling is om te werken naar inzicht in de 

factoren die bepalend waren in het ontstaan van het verslavingspatroon. Er wordt 

daarbij gewerkt met verschillende pijlers: 

o Psycho-educatie 
o Groepstherapie die eerst motivatieverkennend en dan 

motivatieversterkend georiënteerd is 
o Sociotherapie, waarvoor een ruim aanbod bestaat. 

Binnen de oriëntatiefase wordt er gewerkt met concepten uit de cognitieve 

gedragstherapie, waarrond één van de psychologen een opleiding volgt. Over het 

algemeen is er binnen deze fase een overeenstemming met de aanbevelingen van 

Trimbos rond alcoholverslaving. 

Op het einde van de oriëntatiefase wordt een behandelplan afgesproken, dat kan 

uitgevoerd worden in een residentiële behandelfase of ook in een ambulante 

begeleiding waarvoor verwezen wordt naar externe begeleiders. 

 
 De behandelingsfase duurt minimum 6 weken tot 12 weken en omvat een 

psychotherapeutisch aanbod met een psychodynamische achtergrond. Er wordt 

gewerkt met drie verschillende groepen, waarvan de eerste sterk activiteitgericht is 

voor patiënten met minder verbale mogelijkheden. De derde groep is een echte 

psychotherapeutische groep en de tweede houdt het midden tussen beide. 

 
 Er is een grafiek beschikbaar waarin de verschillende vormen van ontslag worden 

weergegeven (verloop over een aantal jaren heen): 

o MOMO staat voor ontslag met overleg en met een overeenkomst en is de meest 

gunstige wijze van afronden van een verblijf in de kliniek 

o MOZO staat voor ontslag met overleg, maar zonder overeenkomst 

o Bij ZOZO is er zelfs geen overleg geweest 

o VKV betekent dat de patiënt uit de kliniek is verwijderd, hetgeen kan gebeuren 

omwille van gebruik binnen de kliniek, agressie of ongeoorloofde koppelvorming. 

 
In de groep van illegale druggebruikers is de verhouding tussen MOMO en MOZO 

zeker in de oriëntatiefase ongunstig. En voor alle categorieën samen is ook het aantal 

VKV hoog. 

 
Sterk punt 

 

 Het behandelaanbod is uitgebreid en goed gestructureerd. 
 

Tekortkomingen 

 

 De (psycho)therapeutische modellen die gehanteerd worden als onderdeel van het 

totale behandelaanbod zijn weinig geëxpliciteerd. 

 
 In principe opteert de kliniek niet voor het werken met dubbele diagnose patiënten, 

maar er zijn aanwijzingen dat er toch veel comorbiditeit voorkomt, waaronder ook 

persoonlijkheidsstoornissen. In gevallen waar de comorbiditeit uitgesproken op de 

voorgrond komt leidt dit ook tot een verwijzing naar een ander ziekenhuis. 
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Er dient ook voor het psychiatrisch luik in enge zin aandacht te zijn in de 

behandeling. 

 
 
 

5.5 Kwaliteitsbeleid – Risicomanagement 

Algemene vaststellingen 

 Het kwaliteitsbeleid werd voorgesteld door de algemeen directeur in afwezigheid van 

de kwaliteitscoördinator. 

 
 De opbouw van het kwaliteitsbeleid in Kliniek De Pelgrim is in het verleden gehinderd 

door de discontinuïteit in de invulling van de functie. Er wordt  overigens op gewezen 

dat een kleinschalig ziekenhuis maar een beperkte mogelijkheid heeft tot het inzetten 

van staffuncties. De functie van kwaliteitscoördinator is toegevoegd aan die van 

verpleegkundig middenkader, maar de titularis is in 2012 niet beschikbaar. De 

aanwerving van een vervanger verloopt niet eenvoudig wegens het tekort aan 

verpleegkundigen. Er is een voorstel voor een tijdelijke vervanging door iemand zonder 

basisopleiding verpleegkunde, maar met een Master in het management en het beleid 

van de gezondheidszorg, en een Master in de Lichamelijk Opvoeding. 

 
 Het voorgelegde kwaliteitshandboek (KWHB) heeft als versiedatum december 2011. 

Het bevat nog steeds het overzicht van het gevoerde kwaliteitsbeleid tussen 1997 en 

2005, met een  aantal actualisaties. 

 
Een paar aandachtspunten zijn: 

o De infobrochure van de kliniek is herwerkt in 2011 

o Bij geneesmiddelendistributie wordt gemeld dat er bij de metingen die van 

1999 tot 2004 werden uitgevoerd er gemiddeld 7 geneesmiddelen per dossier 

werden geteld. Aangezien het aantal medicaties specifiek voor verslavingszorg 

beperkt is, wordt hieruit afgeleid dat er grote comorbiditeit aanwezig moet zijn. 

Binnen het zelfde thema is de procedure na de audit van 2009 en bij de 

indiensttreding van de nieuwe apotheker geëvalueerd. In het kader van het 

project patiëntveiligheid worden vanaf 2011 fouten door verpleegkundigen 

gemeld via het opgezette meldsysteem. 

o Er zijn meerdere aanwijzingen dat de multidisciplinaire samenwerking en de 

zorgcommunicatie tot heden niet optimaal gefunctioneerd hebben en er wordt 

van het nieuwe elektronische patiëntendossier verwacht dat het zal bijdragen 

tot het tot stand komen van inhoudelijk volwaardige centrale behandelplannen. 

In dit kader is ook de functie van therapeutisch coördinator of zorgadviseur 

belast met een specifieke verantwoordelijkheid. 

o Inzake de voorlopige ontslagbrief is opmerkelijk dat aan de patiënt gevraagd 

wordt of hij wenst of niet dat een dergelijke brief verstuurd wordt. 

 
 Het KWHB bevat verder een recent organogram met informatie over de samenstelling 

en de bevoegdheden van de verschillende niveaus. Er is ook een stuurgroep Integrale 

Kwaliteitszorg die bestaat uit 3 leden van de raad van bestuur (!), de directeur, het 

hoofd departement patiëntenzorg, het middenkader, de medische diensthoofden, de 

zorgadviseurs en de hoofdverpleegkundigen. Er wordt in principe maandelijks 

vergaderd. 
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 Er is een uitgeschreven opdrachtsverklaring en een visie die vertaald wordt in eerder 

algemene doelstellingen. In het onderdeel zelfevaluatie worden wel een reeks concrete 

doelstellingen vermeld. 

 
 In vergelijking met andere zorgvoorzieningen legt Kliniek De Pelgrim geen resultaten 

voor van een ziekenhuisbrede sterkte-zwakte analyse, waarbij gebruik zou gemaakt 

zijn van een zelfevaluatieinstrument. Volgens de directie zijn er wel partiële SWOT’s 

gemaakt maar zijn die niet geïntegreerd in een algemeen document. 

 
 Er is ook sprake van een eigen Pelgrim managementmodel dat EFQM gebaseerd is en 

dat een eerste aanzet is om te evolueren van een eerder verticale naar een meer 

horizontale structuur waarin het fasegebonden multidisciplinair team permanent 

geresponsabiliseerd wordt voor het zorgaanbod. 

 
 Onder de noemer zelfevaluatie worden een aantal doelstellingen en indicatoren 

geformuleerd, inclusief een definiëring , de wijze waarop ze zullen gemeten worden en 

een streefnorm. De belangrijkste doelstellingen zijn: 

o Alle patiënten zijn middelenabstinent bij het verlaten van de instelling 

o Alle patiënten hebben een MOMO ontslag 

o Alle patiënten hebben het minimale programma doorlopen 

o Er is een budgettair evenwicht 

o De bezettingsgraad van de bedden is maximaal 

o Er is maximale patiëntentevredenheid (met als deelaspecten: het programma, 

de informatie, de klachtmeldingen en de aanbevelingen van de Pelgrim door 

patiënten) 

o Er is maximale tevredenheid van de familie of dichtbetrokkenen 

o Alle patiënten met problemen inzake alcoholmisbruik maken in de 

oriëntatiefase kennis met het bestaan en de werkwijze van twee 

zelfhulpgroepen 

o Er is een verhoogde multidisciplinaire samenwerking op de werkvloer 

o Er is een innoverende en succesvolle zorgaanpak van vrouwen met een 

alcoholproblematiek 

o Er is een innoverende en succesvolle zorgaanpak van koppels met een 

middelenproblematiek 

o De patiëntveiligheid is maximaal 

o Er is een verbeterd ontslagbeleid naar beschut wonen 

o Er is een netwerk van partners voor residentiële zorg ontwikkeld 

o De medewerkers zijn tevreden, betrokken en flexibel 

o De functies en vacatures worden tijdig ingevuld 

o Er is continue aandacht voor opleiding en verbetering 

o De trends met betrekking tot verslavingsproblematiek worden opgevolgd 

 

 Op het ogenblik van de audit is de zelfevaluatie nog niet geïntegreerd in de werking, 

dat wil zeggen dat de bovenstaande doelstellingen wel geformuleerd zijn, maar dat er 

nog weinig effectieve metingen zijn uitgevoerd. Voor een aantal is registratiemateriaal 

uit de voorbije jaren wel beschikbaar in jaarverslagen en het is dus mogelijk om de 

mate van realisatie van een aantal doelstellingen in beeld te brengen voor het recente 

verleden. Voor andere moeten nieuwe metingen nog uitgevoerd worden. Het 

ziekenhuis heeft wel geparticipeerd aan het FOD project rond patiëntveiligheid. 
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 Daarnaast kan kwaliteitsbeleid niet beperkt worden tot het louter meten van een aantal 

indicatoren, maar dienen er ook verbeterprojecten opgezet te worden indien een 

resultaat te ver onder de streefnorm ligt. Daarover is nog geen documentatie 

beschikbaar. Het ontbreekt nochtans niet aan mogelijkheden om relevante thema’s te 

identificeren en die dan prioritair en op een methodische wijze uit te werken: 

o De verhouding tussen de MOMO (ontslagen met overleg, met akkoord) en 

MOZO (ontslagen met overleg, zonder akkoord) is ongunstig. Er is ook een 

behoorlijke groep patiënten die van de campus verwijderd worden. In het 

verleden is er blijkbaar al bij dit fenomeen stilgestaan, maar het zou wenselijk 

zijn om hiervan een grondig kwaliteitsthema te maken. 

o De invoering van het elektronisch patiëntendossier is op zich wellicht een 

noodzakelijke, maar zeker geen voldoende voorwaarde om de 

multidisciplinaire werking te verbeteren. 

o Het ziekenhuis werkt in principe niet als een dubbele diagnose afdeling. Toch 

zijn er aanwijzingen dat er regelmatig comorbiditeit voorkomt. Dit bleek zelfs af 

te leiden uit de opvolging van de geneesmiddelendistributie. Verder worden 

patiënten bij wie comorbiditeit in de loop van de behandeling plots op de 

voorgrond treedt soms doorverwezen naar een ander ziekenhuis, hetgeen 

erop wijst dat de filtering bij opname rond dubbele diagnose niet waterdicht is. 

Aangezien De Pelgrim erkend is als psychiatrisch ziekenhuis is het de vraag of 

er voldoende aandacht is voor de verschillende vormen van comorbiditeit 

naast de verslaving. 

 
In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat als een psychiatrische 

aandoening prominent aanwezig is, betrokken patiënt niet in de 

behandelstructuur wordt opgenomen. 

 
 Er zijn weinig gegevens beschikbaar over een bevraging van de 

patiëntentevredenheid. In de periode tot 2006 zijn er wel metingen op de 

observatieafdeling gebeurd, maar een recente algemene enquête is niet beschikbaar. 

 
 Een tevredenheidsmeting bij medewerkers is in 2007 gebeurd. Volgens de 

zelfevaluatie die voor de audit is gemaakt zijn er naar aanleiding van die bevraging 

enkele verbeterpunten geformuleerd maar is er weinig resultaat merkbaar bij 

medewerkers. In 2012 is een risicoanalysemeting gepland. Dit is een beperkte 

tevredenheidsmeting die peilt naar betrokkenheid en welbevinden. 

 
Tekortkomingen 

 

 Het kwaliteitsbeleid van Kliniek De Pelgrim is in vergelijking met de vorige audit 

onvoldoende gevorderd. Binnen de strategiekaart zijn wel een aantal relevante 

doelstellingen bepaald en is aangegeven op welke wijze die kunnen opgevolgd 

worden, maar de effectieve metingen zijn nog niet gebeurd. 

 
 Er zijn geen prioritaire kwaliteitsthema’s die op een grondige en methodische wijze zijn 

uitgewerkt, hoewel het niet ontbreekt aan materiaal daarvoor. 

 
 Het ziekenhuis slaagt er niet in om de functie van kwaliteitscoördinator op een stabiele 

wijze in te vullen. 

 
 Er zijn geen recente gegevens over de patiëntentevredenheid. 
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 Er is geen systematische SWOT analyse gemaakt die ook als inspiratie zou kunnen 

dienen voor het kwaliteitsbeleid. 

 
 

 

6 Module Medewerkers 

6.1 Personeelsbeleid 

Algemene vaststellingen 

 In de loop van 2010 werd een functiekaart opgemaakt voor de zorgadviseurs 

(psychologen) en de maatschappelijke werkers. Zoals hoger aangegeven is er ook een 

functiekaart uitgewerkt voor verpleegkundigen in een leidinggevende functie. 

 
 Functioneringsgesprekken gebeuren sporadisch en niet voor alle medewerkers. Met 

de functiekaarten als referentiekader werden functioneringsgesprekken gevoerd met 

het hoofd patiëntenzorg, maatschappelijk werkster en kwaliteitscoördinator. 

 
Tot eind 2010 werden individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers op basis 

van 3 standaardvragen. Deze gesprekken zijn momenteel stopgezet omdat hier 

momenteel geen draagvlak meer voor is. Het uitvallen van de 2de 

hoofdverpleegkundige is hier ook een meebepalende factor. 

In 2012 zal de verantwoordelijke van het departement patiëntenzorg een gesprek 

hebben met alle verantwoordelijke medewerkers als toetssteen voor het verder 

ontwikkelen van het zorgbeleid. 

Het hoofd van het verpleegkundig departement stelt dat er heel veel competentie 

aanwezig is onder de medewerkers die zeker beter kan benut worden. 

 
De langst in dienst zijnde hoofdverpleegkundige volgde een opleiding over het voeren 

van functioneringsgesprekken. In juli 2011 werd hierover een informatiebrochure 

opgemaakt  met daaraan gekoppeld een in te vullen functioneringsdocument. 

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

een formeel traject dat moet gevolgd worden voor het aanvragen van vorming. Elke 

vormingsaanvraag wordt goedgekeurd door het directiecomité. 

 
Vormingssessies en deelname aan studiedagen worden opgevolgd door een 

schriftelijke feedback t.o.v. de leidinggevende. 

Opleidingen en studiedagen worden opgelijst. Het ziekenhuis kan ook aantonen welk 

budget er besteed wordt aan opleidingen. 

 
In 2010 werden volgende groepsvormingen georganiseerd: 

o Motiverende gesprekstechnieken (3 sessies van 3 u.) voor verplegend 

personeel 

o Motivatieversterkend werken (7 medewerkers volgden 2 x1,5 u) 

o EFQM-model: voor de 2 zorgcoaches (7 sessies van 3 u.) 

o Ontslagmanagement (gevolgd door de sociale dienst) 

o Vormingsessies rond agressie (gegeven door de hoofdverpleegkundige) 
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 De hoofdverpleegkundigen sluiten voor de permanente vorming van 60 u. aan bij de 

georganiseerde vorming voor hoofdverpleegkundigen door VEPAD (Overleg 

patiëntenzorg psychiatrische instellingen). In 2011 was er een sessie van 3 u. rond het 

thema ‘Uitkomstenmanagement’ 

 
 Momenteel wordt er geen beleid gevoerd rond afwezigheden op de werkvloer. Men 

geeft aan dat de vele afwezigheden een grote impact hebben op de 

begeleiding/ondersteuning van de patiënten en het opzetten van nieuwe initiatieven 

(bv. het project ‘Vrouwen en alcohol’). Bovendien bemoeilijkt de hoge graad van 

afwezigheid ook de opmaak van het uurrooster en heeft het zijn impact op de 

continuïteit. 

o In de kliniek is een arbeidsregime van 40 u. per week. Om tegemoet te komen 

aan het gangbare arbeidsstelsel van 38 u/week wordt een compensatie 

toegekend onder de vorm van 1 ADV-dag/maand (arbeidsduurvermindering) 

voor wie voltijds werkt en verder procentueel. 

o Vele medewerkers hebben recht op 1 à 3 dagen aanvullend verlof (AV) per 

maand om reden van anciënniteit. In 2012 is dit goed voor 16 dagen/maand 

voor de paramedici en 23 dagen/maand voor de verpleging 

o Op regelmatige basis zijn er medewerkers die voor een langere periode 

uitvallen om reden van ziekte (val, incident,…) 

o Twee verpleegkundigen vallen geregeld uit door het volgen van een 

brugopleiding. 

Deze afwezigheden zijn exclusief het regulier verlof. 
 

Sterk punt 

 Het verpleegkundig personeel kan op basis van een draaiboek een welbepaalde 

continuïteit realiseren in de begeleiding van de patiënt bij afwezigheid van een 

paramedicus. 

Tekortkomingen 

 In het organogram van het ziekenhuis wordt aangegeven dat er gewerkt wordt met 2 

afdelingen. Elke afdeling (fases) wordt aangestuurd door een hoofdverpleegkundige 

die beschikt over een multidisciplinair equipe medewerkers. Deze werkwijze is niet 

door vertaald naar het maandelijks uurrooster. 

 
 Niet alle codes die gebruikt worden in het uurrooster komen voor op de codelijst 

‘legende Ortec’ (bv. Nnv, Nv*, D*). 
 

 De kliniek beschikt niet over een transparante en uitgeschreven procedure inzake 

personeelswerving. 

 
 Er is momenteel geen beleid omtrent het opvolgen van afwezigheden van het 

personeel, ongeacht de reden (loopbaanvermindering, ziekte, ADV, verlof). 

 
 Het ter beschikking stellen van een verloffiche aan de individuele medewerker is in de 

kliniek niet evident. Men kan enkel zijn verloffiche inzien indien men een 

leidinggevende aanspreekt. De personeelsleden kunnen niet inloggen op hun fiche. 

 
 Er is geen procedure i.g.v. disfunctioneren van personeel. Kaderpersoneel wordt 

geschoold om functioneringsproblemen op een adequate wijze aan te pakken. 
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 Er ontbreekt een adequaat en behoeftegestuurd VTO-beleid. In een VTO-beleid komen 

volgende elementen minstens aan bod: behoeftepeiling, planning, uitvoering, 

registratie en evaluatie. 

 
 

Aanbeveling 

 Het is aangewezen per medewerker een individuele vormingsfiche te voorzien. Dit 

instrument kan een hulpmiddel zijn bij het peilen naar de vormingsnoden tijdens de 

komende functioneringsgesprekken maar is ook een instrument om deelname en 

interesse voor vorming op te volgen. 

 
 

6.2 Personeelsbezetting 

Algemene vaststellingen 

 Er werd een personeelslijst voorgelegd (met datum1/01/2012) met de voltallige 

personeelsequipe voor wat de directe patiëntenzorg betreft, maar het behaalde 

diploma was niet op de lijst vermeld. Een nieuwe lijst werd opgevraagd vóór de audit 

(dd. 16/01/2012) en bekomen. 

Opmerkelijk was dat alle verpleegkundigen op de nieuwe lijst een bachelor of 

graduaats opleiding hadden gevolgd. Wat in schril contrast was met de 

personeelsopgave n.a.v. de audit in oktober 2009. Toen waren er nog 10,5 vte 

gebrevetteerde verpleegkundigen in dienst. 

Om dit verschil te verifiëren werd een kopie van de diploma’s opgevraagd en bekomen, 

(met uitzondering van 4 personeelsleden). 

In deze lijst van 16/01/2012 werd de huidige en gangbare diplomaterminologie 

gehanteerd, namelijk vroegere A1 wordt bachelor, vroegere A2 wordt gegradueerd. 

Meteen een verklaring voor het contrast in de personeelsopgave van oktober 2009 en 

op de dag van de audit in februari 2012. 

 
In deze lijst van 16/01/2012 werd een voorheen vermelde verpleegkundige bachelor 

gewijzigd naar zorgkundige omdat deze nog zijn eindwerk dient af te leggen in juni 

2012. 

 
 In de hieronder volgende personeelsopgave zijn enkel die personeelsleden opgegeven 

die op datum van het inspectiebezoek werkzaam zijn in het ziekenhuis en die 

voorkomen op het uurrooster (maand december 2011). Met uitzondering van de 

hoofdverpleegkundige en het middenkaderlid. 

Personeelsleden met zwangerschapsverlof, lactatieverlof enz. zijn niet meegerekend. 

 
 In de hiernavolgende personeelsopgave is de kwalificatie in overeenstemming met het 

behaalde diploma. 

 
Personeel tewerkgesteld in ‘observatie- en oriëntatiefase’: 

o Bachelor Psych. Vpk. (incl. HV) 3,00 vte 

o Verpleegk. HBO 2,80 vte 

o Sociaal vk. 1,00 vte 

o Bachelor Orthoped. 0,80 vte 

o Master Orthoped. 1,00 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

o Opl. BJZ 0,80 vte 
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Personeel tewerkgesteld in ‘behandelingsfase’: 

 
o Bachelor Psych. Vpk.(HV incl.) 1,00 vte 

o Verpleegk. HBO 3,80 vte 

o Zorgkundige 1,00 vte 

o Opl. BJZ 0,80 vte 

o Bachelor orthopedagogie 1,00 vte 

Verpleegkundige met bijzondere opdracht: 

o Verpleegk. HBO 1,00 vte 

 
Personeelsleden in vaste nachtdienst: 

o Bachelor psch. vpk. 0,50 vte 

o Bachelor ZH. vpk. . 0,60 vte 

o Verpleegk. HBO 1,50 vte 

o Zorgkundige 0,50 vte 

 
Mobiele equipe 

o Verpleegk. HBO 1,00 vte 

 
Medewerkers die fase overschrijdend werken: 

o Maatschappelijk werker 3,64 vte 

o Master in de psychologie 3,67 vte 

o Bachelor sociale gezondheidszorg 1,00 vte 

o Master kiné 1,00 vte 

o Bachelor ergotherapie 1,66 vte 

o Diëtiste 1,00 vte 

 
Anderen: 

o Log. medewerker 0,91 (S.M.) 

 
Directie en staf: 

o Algemeen directeur 1,00 vte 

o Hoofd departement patiëntenzorg 1,00 vte 

o Middenkader 0,80 vte 

 
 In de personeelsopgave is het aantal VA-dagen (anciënniteitsverlof) niet in mindering 

zijn gebracht. Per maand komt dit neer op 39 dagen, opgedeeld als volgt: 

 voor de paramedici 16 dagen 

 voor het verplegend personeel 23 dagen 

 
 

Non-conformiteit 

 In het ziekenhuis moet een lijst ter beschikking zijn van alle verpleegkundigen die er 

werkzaam zijn met vermelding van het diploma of brevet en bijkomende kwalificaties. 

De laatst voorgelegde nominatieve personeelslijst is in overeenstemming met de 

behaalde diploma’s, behalve voor één medewerker vermeld als bachelor 

verpleegkundige terwijl uit de documenten blijkt dat dit personeelslid zorgkundige is. 
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Het ziekenhuis geeft aan dat dit personeelslid een opleiding verpleegkundige (HBO) 

volgt, maar het diploma nog niet behaald heeft. 
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7 Module Partnerschap en Middelen 

7.1 Infrastructuur 

Algemene vaststellingen 

 Zoals aangegeven bij de audit in oktober 2009 zou het ziekenhuis met eigen middelen 

voorzien in een rookruimte en 2 gesprekslokalen. 

Inmiddels zijn de lokalen gerealiseerd met eigen middelen. 

 
 Het ziekenhuis kreeg een termijn van 3 maanden om de isolatiekamer degelijk uit te 

rusten. Tijdens de rondgang werd het volgende vastgesteld. 

1. Voorheen beschikte het ziekenhuis over 2 afzonderingskamers. Omdat er zeer 

weinig gebruik gemaakt wordt van deze ruimtes werd één kamer ingericht als 

“prikkamer”, gebruikt voor bloed- en toxico afname. Deze ruimte biedt hiervoor de 

nodige privacy (geen inkijk mogelijk). 

 
2. De 2de kamer wordt gebruikt als isolatiekamer. Hierbij wordt vastgesteld dat: 

- de isolatiekamer voorzien is van een sas met lavabo en toilet 

- er geen rechtstreeks toezicht mogelijk is op de patiënt (geen raam in de 

isolatiekamerdeur) 

- er geen uurwerk aanwezig is in de ruimte 

- noch in het sas, noch in de kamer een oproepsysteem aanwezig is 

- er nog niet voorzien is in een bed, verankerd in de grond met brandvrije matras en 

scheurvrij linnen; er is nog altijd enkel een matras op de grond. Aan het bed dient 

een oproepsysteem voor de patiënt aanwezig te zijn. 

- de privacy nog altijd niet verzekerd is bij het activeren van de camera. In het 

verpleeglokaal is een toezichtmonitor, die sinds vorige audit vervangen werd door 

een scherm met mozaïekbeelden of 1 beeld. 

Dit scherm verzekert normaliter de privacy voor zover men dit niet rechtstreeks 

positioneert in de richting van de toegangsdeur van het verpleeglokaal, aldus het 

ziekenhuis. 

Non-conformiteiten 

 De isolatiekamer is nog steeds niet volwaardig uitgerust. Er werd geen enkele wijziging 

doorgevoerd sinds de audit van oktober 2009. 

 
 De toezichtsmonitor is niet zo geplaatst dat patiënten en/of bezoekers het scherm niet 

kunnen zien. De privacy van de patiënt in de isolatiekamer is onvoldoende verzekerd. 

 
 Bij het betreden van de isolatiekamer is er geen rechtstreeks toezicht op de patiënt. 

Voor de veiligheid van het personeel is dit een gevaarlijke situatie. 
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8 Module Processen 

8.1 Organisatie van zorg 

Algemene vaststellingen 

 Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de organisatie van de zorg sinds de audit 

van oktober 2009. 

Inmiddels werd verder gewerkt aan een aantal organisatorische aspecten. 

o De sociale dienst werd uitgebreid met één medewerker. Er werd ingetekend op 

een nieuw project ‘intensive casemanagement’ dat liep in 2011 en verlengd 

werd voor 2012. 

o Het KOAP-project wordt, ondanks de subsidiëring werd stopgezet, verdergezet 

via regelmatig overleg tussen de betrokken ziekenhuizen, de VAD en CGG 

Eclips. 

o De patiënt wordt bij opname nog steeds toegewezen aan een bepaalde arts, 

wat niet wegneemt dat er rekening kan gehouden worden met zijn voorkeur 

vóór de opname in de kliniek. 

o Er is een functieomschrijving met competentieprofiel opgesteld voor de 

maatschappelijk werkers 

Na de audit van 2009 werd voor de disciplines maatschappelijk werkers en 

psychologen een werkdocument opgesteld met zowel inhoudelijke opdrachts- 

omschrijvingen, taakverdeling als individuele takenspreiding (niet nagezien). 

Dit document is de basis voor meer transparantie m.b.t. de werkinhoud en 

tijdsbesteding van deze medewerkers. 

o Er wordt voorzien in de implementatie van een elektronisch patiëntendossier 

medio 2012. Momenteel zijn alle voorbereidingen lopende m.n. in overleg met 

het hoofd departement patiëntenzorg, de directeur en de hoofdgeneesheer 

werd nagedacht over de opbouw/inhoud van het nieuwe dossier. Een aantal 

medewerkers volgden een opleiding. 

Bij nazicht van de huidige papierenversie van het dossier wordt vastgesteld dat 

er meer aandacht is voor de multidisciplinaire werking en de weerslag van 

observaties/overleg en de opvolging van vooropgestelde doelstellingen voor de 

patiënt. De hoofdverpleegkundige geeft hiervoor de nodige ondersteuning. Er 

werd voorgesteld om aan de hand van casuïstiek deze werkwijze eigen te 

maken bij het ganse multidisciplinaire team. 

o Er is een procedure onthaal waarin een schematische voorstelling van het 

‘onthaal’ door de verschillende diensten en waarin ook verwezen wordt naar 

een aantal bijlagen (ook in te vullen op moment van een opname) en de plaats 

waar deze worden bewaard. 

Daarnaast is ook een procedure over het centraal behandelplan waarin een 

aantal afspraken worden gemaakt over de invulling van het centraal 

behandelplan. 

o Zowel patiënten als medewerkers werden gevraagd om hun mening 

betreffende het huishoudelijk reglement en de onthaalbrochure van het 

ziekenhuis. Op basis hiervan werden een aantal aanpassingen gedaan. 

Tijdens het inspectiebezoek werden aan het hoofd van het departement 

patiëntenzorg en de hoofdverpleegkundige een aantal verbeterpunten 

aangegeven en werd verwezen naar het referentiekader van de psychiatrische 

ziekenhuizen. 
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Tekortkoming 

 Het proces van zorgvraag tot zorgeffectuering is voor de kliniek De Pelgrim niet in kaart 

gebracht. 
 

Aanbevelingen 

 De huidige procedures & instructies m.b.t. onthaal en centraal behandelplan zijn te 

vrijblijvend voor wat de verantwoordelijkheden en de timing betreft. De uitwerking is 

zeer theoretisch en nog niet vervat in een stroomdiagram. Een procedure m.b.t. 

ontslag en -voorbereiding ontbreken nog. 

 
 De patiënt ontvangt bij zijn opname een algemene informatiebrochure van het 

ziekenhuis en een huishoudelijk reglement. De 2 documenten zijn niet op elkaar 

afgestemd, er zijn meerdere overlappingen. 

Volgende belangrijke informatie ontbreekt o.a. 

- een toelichting bij het opnamebeleid 

- inclusie- en exclusiecriteria 

- doelstellingen per therapie-aanbod 

- het werken met een individueel behandelplan, volgverpleegkundige, 

- wettelijk verplichte financiële informatie 

- fasegebonden werking met vermelding van de 

verantwoordelijken/aanspreekpersonen 

- toelichting bij de ombudsfunctie en de gangbare klachtenprocedure, 

- het werken vanuit een gedeeld beroepsgeheim. 

- 

Het staat het ziekenhuis vrij om al deze gegevens op te nemen in de huidige brochures 

of te werken met een ‘onthaalmap’ waarin al deze informatie verzameld is. 

De website echter geeft ruimere informatie maar niet alle patiënten hebben in de 

thuissituatie toegang tot internet. 

 
 Het strekt tot aanbeveling de crisiskaart voor de patiënt te introduceren. 

 
 

8.2 Apotheek en medicatiedistributie 

Algemene vaststellingen 

 Voor de associatie van de apotheek werd een 2de apotheker aangeworven. De 

apotheker is bereikbaar in de kliniek De Pelgrim op: 

Maandag van 16.30 – 17.30 u. 

Dinsdag van 12.00 – 15.45 u. 

Woensdag van 16.30 – 17.30 u. 

Donderdag van 13.30 – 16.00 u. 

Vrijdag van 16.00 – 17.00 u. 

Buiten deze uren kan een apotheker gecontacteerd worden via GSM of in het 

ziekenhuis St. Jan Eeklo, met wie het ziekenhuis een associatieovereenkomst heeft. 

Na telefonisch contact met de apotheker (ook ’s avonds en in het weekend) kunnen 

producten die niet aanwezig zijn in het ziekenhuis bij een plaatselijk apotheker gehaald 

worden. 

De medicatie wordt geleverd door de firma Belmedis (groothandel). 
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 De procedure & instructies: geneesmiddelenflow voorschrift, aflevering en bedoeling 

werd door het Medisch Farmaceutisch Comité goedgekeurd op 16/12/2011. In bijlage 

bij deze procedures is een cursus medicatiebeheer (versie mei 2011). 

 
 Tijdens de audit van oktober 2009 werden een aantal non-conformiteiten vastgesteld 

m.b.t. de bedeling van de medicatie. Een controle tijdens dit bezoek bevestigt dat aan 

deze NC werd tegemoet gekomen. 

De medicatie wordt in unitdosis behouden tot op het moment van toedienen. 

Niet ingenomen medicatie wordt ingekleurd in het rood. De reden van niet 

inname/ophalen wordt genoteerd. 

Non-conformiteit 

 In de procedure geneesmiddelenflow wordt in punt 4.het volgende aangegeven: “ In 

uitzonderlijke omstandigheden: wanneer een ‘niet-formularium’ product voor patiënt 

wordt besteld, is dit principieel dus niet voorradig in de spoedkast en wordt er overleg 

gepleegd met de apotheker’. 

In punt III Algemene principes en werkafspraken volgt in punt 2. het hiernavolgende: “ 

Bij afwezigheid van de apothekers kunnen producten eventueel bij de plaatselijke 

apotheker gehaald worden: na telefonisch contact met de apotheker (ook ’s avonds en 

in het weekend). 

In haar reactienota geeft het ziekenhuis aan dat de wachtdiensten georganiseerd 

worden via PC Sint-Jan Eeklo, gezien de associatie overeenkomst. Voor de 

wachtdienst werkt het PC Sint-Jan Eeklo samen met het AZ Alma te Eeklo. Om reden 

van de grote afstand tussen de beide ziekenhuizen is dit niet evident voor de kliniek. Er 

dient naar een meer lokale oplossing gezocht te worden. Het afhalen van producten bij 

een lokale apotheker blijft hiervoor uitgesloten. 

Aanbevelingen 

 Advies om eens stil te staan bij de zinvolheid van: 

o het in tweevoud afprinten van het medicatievoorschrift, aangemaakt door de 

arts in de module medicatiebeheer. Omdat een elektronische handtekening 

nog niet kan aangemaakt worden dient de arts het voorschrift af te printen om 

af te tekenen. In de apotheek wordt dit voorschrift bijgehouden. 

Nogmaals een copy bijhouden in een medicatiemap is overbodig: 

bewijsvoering in de apotheek en via het aangemaakte voorschrift in de module 

medicatiebeheer en registratie op de medicatiefiche. Bovendien is de 

medicatiefiche normatief onderdeel van het patiëntendossier. 

o het afprinten van de medicatiefiche terwijl de mogelijkheid bestaat om de fiche 

elektronische bij te houden. 

 

In de reactienota stelt het ziekenhuis dat het afprinten van de medicatiefiche 

gebeurt louter uit veiligheidsoverwegingen voor de patiënt. Als he systeem uitvalt, 

beschikt men steeds over de meest recente medicatielijst van de betrokken 

patiënt. 

 
 

 Het is aangewezen om op onaangekondigde tijdstippen regelmatig een controle uit te 

voeren op de klaargezette medicatie en eventuele medicatiefouten. Dit gebeurt bij 

voorkeur door een verpleegkundige vreemd aan de dienst of de apotheker. 
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8.3 Werking van dienst 

Algemene vaststellingen 

 Zoals hoger aangegeven in dit verslag geeft het organogram aan dat er gewerkt wordt 

met 2 afdelingen die als volgt opgedeeld zijn: 

o Fase voorzorg, observatie, oriëntatie en nazorg 1 

o Fase behandeling en nazorg 2. 

Elk van de beide afdelingen (fasegebonden) wordt aangestuurd door een team van 

medisch diensthoofd, hoofdverpleegkundige en zorgadviseur (psycholoog). Deze 

aansturing zou borg moeten staan voor een meer horizontale zorgaansturing. De 

begeleiding van de patiënten gebeurt door een multidisciplinair samengesteld team. 

 
 Deze werking is echter niet af te leiden uit de uurrooster. Alle verpleegkundigen komen 

voor op één uurrooster. Op een 2de uurrooster staan de beide hoofdverpleegkundigen 

en de nachtdienst. De paramedici zijn vermeld op een 3de uurrooster. 

Ondanks er momenteel slechts één hoofdverpleegkundige aanwezig is, geven deze 

uurroosters geen duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor welke patiënten en wie 

het aanspreekpunt is voor de medewerkers. 

 
 De langdurige afwezigheid van de 2de hoofdverpleegkundige is geen goede zaak in de 

verdere uitwerking van een kwaliteitsvolle zorg. Opgezette initiatieven kunnen 

onmogelijk bestendigd en verder ontwikkeld worden. Het werken met een dag- 

verantwoordelijken zorgt er wel voor dat o.a. alle overlegmomenten gecontinueerd 

worden en dat de nodige opvolgingen gebeuren. De aanwezige hoofdverpleegkundige 

krijgt als gevolg hiervan terug de eindverantwoordelijkheid voor de 60 patiënten, 

weliswaar nu geruggesteund door het hoofd van het verpleegkundig departement. 

 
 In voorbereiding op dit inspectiebezoek werd van de beide afdelingen een zelfevaluatie 

gevraagd op basis van een vragenlijst aangeleverd door Zorginspectie. Deze evaluatie 

werd niet voorbereid; de verantwoordelijken ontvingen deze vragenlijst niet. 

Momenteel beschikken de afdelingen ook nog niet over een beleidsplan. 

Het hoofd van het verpleegkundig departement maakte een eerste insteek voor een 

afdelingsbeleidsplan, met de bedoeling een zicht te krijgen op wat al is en niet is maar 

zou moeten zijn. Termijnbepalingen en verantwoordelijkheden maken nog geen deel 

uit van dit document. Het is de bedoeling om in 2012 met dit instrument aan de slag te 

gaan. 

 
Aanbeveling 

 
 Bij het ontwikkelen van het nieuwe elektronische patiëntendossier dient rekening te 

worden gehouden met de multidisciplinaire werking. Leesrechten mogen niet beperkt 

worden tot de eigen discipline. 

Bijkomend aandachtspunt is dat bij het opzetten van het dossier er dient voor gezorgd 

te worden dat patiënten niet tot vervelens toe aan alle disciplines informatie moeten 

geven waarvan verondersteld wordt al gedeeld te zijn met elkaar (o.a. socio-hetero- 

anamnese). 

Het patiëntendossier moet gezien worden als een multidisciplinair werkinstrument, 

teneinde de communicatie van zorg(evolutie) te optimaliseren. 

Voor de inhoud van het patiëntendossier en de registratie wordt verwezen naar het 

referentiekader voor de psychiatrische ziekenhuizen. 
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9 Module Resultaten 

9.1 Resultaten bij klanten 

Algemene vaststelling: 

 De tevredenheid van de gebruikers werd kort bevraagd in het kwaliteitsbeleid. 
 

9.2 Resultaten bij medewerkers 

Algemene vaststellingen: 

 De tevredenheid van de medewerkers werd kort bevraagd in het kwaliteitsbeleid. 

 
 

9.3 Resultaten in de samenleving 

Algemene vaststellingen: niet bevraagd 

 

 
9.4 Resultaten sleutelactiviteiten 

Algemene vaststellingen 

De informatie die door het ziekenhuis aangereikt werd was beperkt waardoor tijdens de 

audit een uitgebreidere bevraging diende te gebeuren en waardoor er bij de 

verslaglegging ook geput wordt uit de informatie van vorig audit. 

Karakteristieken van het ziekenhuis 

 
 Informatie uit vorige audit is nog vrij actueel: 

De casemix van het ziekenhuis is redelijk goed in beeld gebracht: het is een ziekenhuis 

wat zich exclusief richt op verslavingszorg, sedert de jaren ’90 zowel alcohol, medicatie 

als illegale drugs. Opname is exclusief op vrijwillige basis en opname wordt vastgelegd 

in een schriftelijke verbintenis wat betekent dat men met relatief gemotiveerde 

patiënten werkt. Desondanks is er een hoog heropname percentage (het ziekenhuis 

geeft aan 50 – 55 %) wat het ziekenhuis als een positief gegeven ervaart: het zich 

binden van de verslaafde met de zorg. 

 
 Tijdens de audit werden de exclusiecriteria nog eens overlopen: geen gokverslaafden, 

rookverslaving wordt niet behandeld. Er is wel een personeelslid opgeleid in 

tabacologie. Er worden geen psychotische patiënten opgenomen, geen dementen, 

geen mentaal gehandicapten, geen zware persoonlijkheidsstoornissen. 

 
 Het ziekenhuis functioneert wel als een vrij geïsoleerde voorziening: verwijspatronen 

(zowel instroom als uitstroom) verbinden bijna niet met andere voorzieningen, 

waardoor het ziekenhuis, hoewel het een gespecialiseerd centrum is, de facto bijna als 

een eerstelijnsvoorziening werkt. Bij de bespreking tijdens de audit stelt het ziekenhuis 

haar positie zelf eerder als een eindstation. 

 
 Het ziekenhuis werkt samen binnen het project Intensive Casemanagement (ICM) met 

psychiatrische ziekenhuizen: St. Alfons (Dr. Guislain), St. Camillus. 
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 Het ziekenhuis stelt ook aan ontslagmanagement te doen, het accent ligt hierbij vooral 

op het opvolgen van de patiënten met een hoog risico op herval. Nazorginstanties die 

benoemd worden zijn beschut wonen en de huisarts. Er is een zeer beperkte opvolging 

van de andere patiënten na het ontslag. Nazorg kan bij de psychiaters van het 

ziekenhuis: Dr. Motte: 1 dagdeel per week in het CAT (onderdeel van het CGG Eclips), 

Dr. Van de Velde : private praktijk. 

 
 Er is geen echte poliklinische werking in het ziekenhuis en het ziekenhuis is dat ook 

niet van plan. 

 
 Er is ook transmuraal overleg met de partners binnen het ICM-project. 

 

Verantwoording en transparantie 

 
 Wat transparantie betreft stelde het ziekenhuis in vorige audit dat dit zal verhogen met 

de nieuwe beleidsplannen. Deze toezegging is niet echt waargemaakt: de informatie 

blijft relatief beperkt. 

 
 Er worden jaarverslagen gemaakt. Deze staan ter beschikking van de medewerkers, 

worden naar officiële instanties verstuurd, en kunnen via de website door eenieder 

opgevraagd worden. Het jaarverslag wordt ook meegegeven aan sollicitanten. 

 
 Er zijn de nodige attesten van de bedrijfsrevisor. 

 

Veiligheid 

 
 Wat veiligheid betreft is er een incidentmeldingssysteem wat inmiddels wel 

operationeel is. 

 
 Brandweerattesten zijn in orde. 

 
 Opvolging a.d.h.v. registratie en indicatoren. 

Het ziekenhuis doet mee aan de MPG-registratie, maar signaleert opnieuw dat het wel 

de gegevens kan exporteren, maar nu enkele jaren geen rapportages meer kan 

trekken, een probleem wat zich buiten het ziekenhuis lijkt te stellen. 

Veilige zorg 

 
 Er zijn de voorbije jaren weinig suïcides geweest. 

 
 Het aantal afzonderingen wordt geregistreerd, maar is bijzonder beperkt. 

 
 Er is aandacht voor het somatisch luik in de zorg, maar het aantal uren dat hiervoor ter 

beschikking staat is te beperkt. 

Gebruikersgerichtheid/ gepaste zorg 

 
 Ten aanzien van vorige audit werd weinig nieuwe informatie aangereikt. Men stelt snel 

een zorgvraag te onderzoeken (voorzorg). In het EPD is ter ondersteuning van het 

opnameproces een aanmeldingsluik en een opnamemodule. 
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Toegankelijke zorg 

 
 Er is geen 24 uur toegankelijkheid. 

 
 Financiële toegankelijkheid is goed (geen supplementen). 

 

Continuïteit 

 
 Blijft een aandachtspunt: geen crisisopname, geen polikliniek, beperkte doorstroom 

naar PVT en BW. 

Het ziekenhuis verdedigt haar standpunt in deze door te stellen dat men niet 

betuttelend wil zijn, niet aan bemoeizorg wil doen. In principe zullen hiervoor in de 

toekomst inderdaad FACT-teams voor actief zijn die dat wel zullen doen, de vraag stelt 

zich desondanks toch of het ziekenhuis zich toch met zijn kennis en know how moet 

inschrijven in een echte samenwerking. 

 
 Er is geen dagbehandeling, maar de afwezigheid ervan heeft ook een positieve 

implicatie: is goed voor de veiligheid (ivm het gaan en komen van drugsaanbod en - 

verleiding). 

 
 De kliniek heeft een formele en geactualiseerde (datum 7/10/2009) 

samenwerkingsovereenkomst met: 

o het PZ Sint-Franciscus te Zottegem/Velzeke 

o CGG Eclips vzw te Gent, 

o het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas te Gent. 

 
De kliniek heeft een niet wettelijk verplichte samenwerkingsovereenkomst 

“Netwerkovereenkomst” die betrekking heeft op het netwerk zorgcircuit illegaal 

middelenmisbruik in Oost-Vlaanderen. Veertien organisaties participeren aan dit 

netwerk. 

 
 Wat ontslagbrieven betreft vraagt men bij opname of de patiënt een huisarts heeft: men 

schrijft alleen brieven indien dit het geval is en indien de patiënt zulks niet weigert 

(1 op de 2 !). 

 
In haar reactienota stelt het ziekenhuis het volgende. 

Bij opname wordt aan de patiënt gevraagd of hij (1) een huisarts heeft, (2) een andere 

behandelende geneesheer heeft en (3) een doorverwijzende geneesheer heeft. Voor 

elk van de drie mogelijkheden wordt hem/haar gevraagd of betrokken geneesheer mag 

verwittigd worden van de opname en of betrokken geneesheer een ontslagrapport mag 

toegestuurd worden. De antwoorden van de patiënt worden vervolgens gerespecteerd. 

Doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 
 Van het totaal aantal patiënten dat zich aanmeldt voor zorg is er slechts 20 % dat 

resulteert na het doorlopen van het traject aanmelding – voorzorg – opname. Er is 

hierbij een hoog no show gehalte. Men houdt deze cijfers bij. 

 
 Omtrent doeltreffendheid zijn een aantal indicatoren uitgewerkt welke evenwel tijdens 

de audit niet gepresenteerd werden. 
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Deskundigheid 

 
 Men stelt hoog opgeleide medewerkers te hebben: bachelors, masters. Tevens stelt 

men meer personeel in directe patiëntenzorg te hebben dan vergoed door de 

verpleegdagprijs, wat gecompenseerd wordt in de indirecte/ondersteunende/logistieke 

zorg. 

 
 

Tekortkoming 

 
 In de samenwerkingsovereenkomsten moeten de samenwerkingsmodaliteiten worden 

behandeld en met name de werkingsregelen bij spoedgevallen en transfers worden 

bepaald. 
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10 Bespreking 

 
Ten aanzien van vorige audit kan gesteld worden dat de meeste positieve punten 

behouden bleven. 

 
Een aantal maar zeker niet alle non conformiteiten zijn weggewerkt en het zelfde is 

gebeurd - evenwel in mindere mate - met de tekortkomingen, die evenwel wat 

impact op kwaliteit van zorg betreft minstens zo belangrijk zijn. 

 
Het valt het auditteam op dat er een redelijke traagheid in het verbeterproces 

aanwezig is. 

 
Er zijn hierbij meerdere verklaringen, belangrijkste ervan is dat, zoals ook in vorige 

audit beschreven werd, de kleinschaligheid van deze voorziening de kwetsbaarheid 

bepaalt. Het ziekenhuis is er in de voorbije periode niet in geslaagd om hier een 

passende oplossing voor te vinden. Het auditteam denkt dat er noodzakelijkerwijze 

toch zal moeten uitgekeken worden naar passend samenwerkingsverband, lees 

eventuele maar mogelijk niet noodzakelijke fusie. Doelstellingen hierbij zouden 

moeten zijn om zich te versterken enerzijds, maar anderzijds ook om zich beter in te 

schrijven in een zorgcircuit of - netwerk dat zich met verslavingsproblemen bezig 

houdt, waarbij de verschillende patiëntenstromen (die functie zijn van 

diverse/evoluerende zorgnoden) in goede banen geleid worden 


