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1 Inleiding 
 

 

 
 

In het auditverslag worden de afdelingen niet apart besproken. De bevindingen op de verschil- 
lende afdelingen worden doorheen het verslag gekoppeld aan de bespreking van de zieken- 
huisbrede aspecten. 

 
Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode 
van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het 
auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 
Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die door- 
gegeven worden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking is gepland 
op 31 januari 2014, in zaal 21.22 om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert-II laan 35 te 1030 
Brussel). 

 
 
 

1.1 Toepassingsgebieden 
 

Tijdens de audit wordt gefocust op kwaliteit van zorg: 
 

- Toetsing van de federale erkenningsnormen; 
- Evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. 

 
De auditoren hanteren een referentiekader dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te 
vinden is op volgende weblink: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Inspectie-en-audit-van- 
psychiatrische-ziekenhuizen/ 

 
 
 

1.2 Definities 
 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 
 

Algemene vaststellingen (AV) 
Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige achter- 
grondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

 
Sterke punten (SP) 
Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Het 
minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde beschouwd. 

 
Aanbevelingen (Aanb) 
De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die 
de auditoren wensen mee te geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 
Non-conformiteiten (NC) 
Dit zijn de elementen die volgens het auditteam niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. 
Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de inter- 
pretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 
conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 
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Tekortkomingen (TK) 
Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 
maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Omdat het agentschap 
Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten ook 
deze tekortkomingen worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 
Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 
Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve kwalifi- 
catie van de vaststellingen alsook, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen 
bepalen tegen wanneer de voorziening gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Als 
er geen termijn aan gekoppeld werd, moet de non-conformiteit weggewerkt worden tegen de 
volgende audit. 

 
Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 
 
 

1.3 Auditproces 
 

Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 
hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. Het ziekenhuis 
heeft zelfevaluaties gemaakt voor volgende thema’s: algemeen beleid, medisch beleid, thera- 
peutisch beleid, cijfergegevens, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid - lerende omgeving, 
patiëntenrechten en ombudsfunctie, apotheek en PZ-afdelingen. 

 
Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en organen, 
procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek. 

 
Aan de hand van deze zelfevaluaties vond een risicoanalyse plaats door het auditteam van 
Zorginspectie. 

 
Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de voorbereiden- 
de fase verkregen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de zelfevaluaties, de aan- 
geleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook bv. uit vorige audit- 
verslagen, uit het bij de overheid ingediende opvolgingsverslag, de website van het PZ, … 

 
Er werden 25,5 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er ge- 
sprekken met 4 directieleden, 3 psychiaters, 1 stafmedewerker, 13 verpleegkundigen waarvan 
7 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 2 psychologen, 1 maatschappelijk werker, 1 ergothera- 
peut en 2 ombudspersonen. 

 
Volgende afdelingen en zorgprogramma’s werden tijdens de audit bezocht: 

- De Bolder 
- De Kiel 
- De Boeg 
- De Vlonder 
- De Korbeel 

- De Patio. 
 

De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde docu- 
menten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang van 
diensten en op steekproeven (inzage in 19 patiëntendossiers, inzage in 10 afzonderingsfiches, 
medicatievoorschriften, registratiegegevens). 
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1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor 

XXXX Auditor 

XXXX Auditor 

XXXX Observator 
 
 

1.5 Auditplan 
 

Vrijdag, 29 november 2013 

 XXXX XXXX XXXX 

9:00 – 10:00 toelichting bij het auditproces door de auditoren (15’) 
en korte voorstelling van en door het ziekenhuis 

10:00 – 12:00 medicatiebeleid 
(apotheek) 

afdelingsbezoek afdelingsbezoek 

afdelingsbezoek - 
check medicatie in 

dossiers 

12:00 – 13:00 middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13:00 – 14:00 afdelingsbezoek therapeutisch beleid dwangmaatregelen, 
agressiebeleid, 
suïcidebeleid 14:00 – 15:00 

 
 

Donderdag, 5 december 2013 

 XXXX XXXX XXXX 

9:00 – 10:00 afdelingsbezoek ombudsfunctie intern afdelingsbezoek 

ombudsfunctie extern 

10:00 – 11:00 kwaliteitsbeleid 
+ resultaten van klanten 

en medewerkers 

afdelingsbezoek 

11:00 – 12:00 personeelsbeleid 

12:00 – 13:00 Medisch beleid algemeen beleid 

13:00 – 14:00 middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

14:00 – 14:30 afrondend gesprek 
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2 Situering van de voorziening 
 

 

 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie 

Adres Groeningepoort 4 

Gemeente 8500 Kortrijk 

Telefoon 056 24 52 11 

Fax 056 24 52 64 

E-mail info@pzhfamilie.be 

Websites www.pzhfamilie.be 
www.dekorbeel.be 
www.depatio.be 

Facebook https://www.facebook.com/groepzorgheiligefamilie 

Twitter https://twitter.com/zorgHF 

Inrichtende macht Gezondheidszorg Heilige Familie vzw 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

 
 

2.2 Organogram 
 

Algemeen directeur XXXX 

Adjunct algemeen directeur XXXX 

Financieel-administratief directeur XXXX 

 Directeur patiëntenzorg XXXX 

Hoofdarts XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 
 
 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 
 

A-dienst XXXX 

K-dienst XXXX 
 
 

2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 
opname 

 
XXXX 
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2.5 Erkenningssituatie 
 

Momenteel heeft het ziekenhuis vanwege de Vlaamse overheid een erkenning voor: 
 
 

A a(d) K k(d) k(n) Totaal 

75 15 24 1 5 120 
 

- Functie ziekenhuisapotheek 
 
 

Daarnaast baat het ziekenhuis ook 8 IBE-bedden type For-K uit (waarvan 1 zogenaamd 
“hervalbed”), evenals 2 crisisbedden (intern “JRB-bedden” genoemd), en dit ter uitvoering van 
een samenwerkingsprotocol tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap over 
de organisatie van een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die 
vallen onder de toepassing van artikel 36, 4°en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betref- 
fende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf om- 
schreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, als 
onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren. 

 
In het kader van artikel 107 zijn op het moment van de inspectie geen bedden buiten gebruik 
gesteld. Er zijn ook geen concrete plannen in die richting. 

 
 

2.6 Situering van het ziekenhuis in de regio 
 

PZ Heilige Familie is een acuut ziekenhuis, en opereert in een regio met relatief weinig aanbod 
voor (vooral chronische) psychiatrische zorg. 

 
Kortrijk - PAAZ / EPSI AZ Groeninge: 60 A + 7 a(d) + 30 Sp psychogeriatrie 

- Kompas ((crisis)behandeling verslavingszorg): 16 bedden 
- BW De Bolster: 40 plaatsen 
- PZT: 3 VTE 
- vestigingsplaats CGG Mandel en Leie 

 
Menen 
(+/- 15 km) 

- PC OLV van Vrede: 30 A + 4 a(d) + 4 a(n) + 90 T + 75 t(d) + 3 t(n) + 30Tg 
- BW Eigen Woonst: 84 plaatsen 
- PZT: 1.5 VTE 
- vestigingsplaats CGG Mandel en Leie 

 
Waregem 
(+/- 20 km) 

- PAAZ OLV van Lourdes: 30 A 
- antenne CGG Mandel en Leie 

 
Rumbeke 
(+/- 25 km) 

- PVT Valckeburg (samenwerking tussen PZ Heilige Familie (Kortrijk), PZ 
OLV van Vrede (Menen) en Kliniek Sint-Jozef (Pittem)): 60 bedden 

 
 

90 à 95 % van de patiënten komt uit West-Vlaanderen, waarvan het overgrote deel uit het 
zuiden van de provincie. 
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3 Leiderschap 
 

 

 

3.1 Beleidsorganen 
 

• Het PZ Heilige Familie maakt deel uit van de Groep Zorg Heilige Familie, een groep (zon- 
der rechtspersoonlijkheid) van voorzieningen in de geestelijke gezondheids- en ouderen- 
zorg in West-Vlaanderen (www.zorghf.be) die werden opgericht door de Congregatie van 
de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk. (AV) 

 
• Binnen de geestelijke gezondheidszorg omvat deze groep naast PZ Heilige Familie (inclu- 

sief de kinder- en jeugdpsychiatrische werking “De Korbeel” en de forensisch-jeugd- 
psychiatrische afdeling “De Patio”) ook nog IBW De Bolster en (in samenwerking met PC 
OLV van Vrede in Menen en Kliniek Sint-Jozef in Pittem) PVT Valckeburg. Daarnaast be- 
staat de groep uit vier woonzorgcentra (2 in Kortrijk, 1 in Ledegem, 1 in Oostkamp). (AV) 

 
• Op het niveau van de groep is er een managementcomité, dat maandelijks bijeenkomt. 

Enerzijds bestaat dit comité uit de algemene directies of verantwoordelijken van de ver- 
schillende voorzieningen, en anderzijds uit de experten van de groep op het vlak van een 
aantal domeinen als management en bestuur, financieel-administratief beleid, kwaliteits- 
beleid, aankoop en verzekeringen, HRM en personeelsbeleid, technische dienst en werf- 
opvolging, ICT, veiligheid en zorg. Het managementcomité wil een ondersteunende en 
faciliterende rol spelen t.a.v. de algemene directies. Op deze manier kunnen de voor- 
zieningen een beroep doen op expertise die ze gezien hun kleinschaligheid niet allemaal 
intern kunnen verwerven. (AV) 

 
• De inrichtende macht van PZ Heilige Familie is de vzw Gezondheidszorg H. Familie, die 

daarnaast ook het – op dezelfde campus gelegen – WZC Sint-Carolus exploiteert. (AV) 
 

• De Raad van Bestuur van Gezondheidszorg H. Familie vzw bestaat uit 11 personen met 
een gevarieerde expertise (bv. juridisch, financieel, kwaliteitsbeleid, medisch) en komt in 
principe maandelijks samen. Alternerend behandelt de Raad van Bestuur enkel agenda- 
punten m.b.t. PZ Heilige Familie en agendapunten van beide voorzieningen. (AV) 
Het voltallige directiecomité woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. (SP) 

 
• Het Directiecomité komt tweewekelijks samen en bestaat uit de algemeen directeur, de 

adjunct algemeen directeur, de financieel-administratief directeur, de directeur patiënten- 
zorg en de hoofdarts. (AV) Ongeveer tien keer per jaar wordt het Directiecomité uitgebreid 
met de stafmedewerker en de kwaliteitscoördinator (Directiecomité+). Anderen, zoals het 
diensthoofd personeelsdienst, technische dienst en informatica, worden uitgenodigd indien 
punten worden besproken die hen aanbelangen. (SP) 

 
• De medische raad vergadert ongeveer maandelijks (10 keer per jaar). De verslagen zijn in 

QPR (zie verder) toegankelijk voor alle artsen en voor de leden van de directie. De beslis- 
singen worden gebrieft op de vergadering van de raad van bestuur. (AV) 

 
• Delegaties van de medische raad en van de raad van bestuur ontmoeten elkaar 4 keer per 

jaar in een POC. (AV) 
 

• Twee maal per jaar komt de medische staf bij elkaar voor overleg. Deelnemers zijn de 
artsen-stafleden, de toegelaten artsen-specialisten, de omnipractici en de apotheker. (SP) 
Van dit overleg wordt geen verslag opgemaakt. (TK) 

 
• Wekelijks is er een “verpleegoverleg”, bestaande uit alle hoofdverpleegkundigen, de staf- 

medewerker patiëntenzorg en de directeur patiëntenzorg. (AV) 
 

• Op het niveau van de A-dienst is er een “therapeutische staf”, die maandelijks bijeenkomt. 
Deze vergadering bestaat uit alle betrokken geneesheren, psychologen, coördinatoren, 
een vertegenwoordiger van de ergotherapeuten, van de maatschappelijk werkers en van 

8 
Auditverslag PZ Heilige Familie, Kortrijk, E528, november-december 2013 

 



de vaktherapeuten, en wordt ook bijgewoond door de directeur patiëntenzorg, de adjunct 
algemeen directeur, de stafmedewerker en de kwaliteitscoördinator. 
Een gelijkaardige vergadering bestaat op het niveau van de K-dienst (“beleidsvergadering 
Korbeel”) en van de For-K-dienst (“beleidsvergadering Patio”). (AV) 

 
• De diensthoofden (zijnde de coördinatoren/hoofdverpleegkundigen) van de verschillende 

zorgprogramma’s komen 4- tot 6-wekelijks samen in een “diensthoofdenvergadering”, 
samen met de stafmedewerker, de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur en 
de directeur patiëntenzorg. (AV) 

 
• De zorgprogramma’s binnen de A-dienst worden aangestuurd door een beleidstrio (psy- 

chiater, hoofdverpleegkundige/coördinator, psycholoog), en binnen de K- en For-K-dienst 
door een beleidsquatro (kinder- en jeugdpsychiater, hoofdverpleegkundige/ coördinator, 
psycholoog, maatschappelijk werker). (AV) 
Het overleg van de beleidstrio’s is niet op alle A-afdelingen even sterk gestructureerd (bv. 
geen opmaak agenda, geen verzorgde verslaggeving, geen vaste overlegmomenten; 
globaal dus onvoldoende systematiek). We bevelen aan om de bestaande goede prak- 
tijken van de meeste afdelingen overal toe te passen. (Aanb) 
We bevelen ook aan om de precieze rol van en de onderlinge samenwerking tussen de 
leden van de beleidstrio’s en -quatro’s in het afdelingsbeleid te expliciteren, evenals de tijd 
die zij hieraan kunnen of moeten besteden (bv. in hun functieomschrijving) om zo de 
nodige duidelijkheid te creëren, evenals de mogelijkheid tot objectieve evaluatie. (Aanb) 

 
• Per afdeling of zorgprogramma vindt jaarlijks minstens één denkdag plaats, die er vooral 

op gericht is het verleden te evalueren en de toekomst te plannen. Dergelijke denkdag 
wordt bijgewoond door alle teamleden, inclusief de artsen, en verloopt interactief. 
Het beleidstrio of –quatro bereidt de agenda voor, na input van het team. 
Tijdens deze denkdagen worden bv. wijzigingen in het therapeutisch aanbod besproken, 
worden verbeterprojecten op teamniveau gekozen, en worden vormingsnoden besproken. 
Deze denkdagen leveren een belangrijke input voor het afdelingsbeleidsplan. (SP) 

 
• Er zijn – naast het verpleegoverleg en de medische overlegfora – ook nog enkele andere 

monodisciplinaire overlegvergaderingen: de psychologen, de sociale dienst, de ergothera- 
peuten en de andere vaktherapeuten komen regelmatig onderling bijeen. De vroegere 
dienstenstructuur per discipline werd evenwel verlaten. (AV) 

 
• Het Comité voor ziekenhuishygiëne komt 4 keer per jaar bijeen. (AV) 

 
• Het Medisch-Farmaceutisch Comité komt drie keer per jaar bijeen. (AV) 

 
• Het PZ Heilige Familie beschikt over een intern ethisch comité dat een samenwerkings- 

overeenkomst heeft met PC OLV van Vrede (Menen) in functie van een gezamenlijk 
ethisch comité dat recent werd opgericht. Alle hoofdverpleegkundigen/teamcoördinatoren 
nemen deel aan het intern ethisch comité. Ze kunnen daar zelf casussen aanbrengen, 
waarvan sommige meegenomen worden naar het overkoepelende ethische comité. 
In het kader van geneesmiddelenonderzoek is er een samenwerking met AZ Groeninge 
(Kortrijk) als commissie voor medische ethiek met volledige erkenning. (AV) 

 
• De overlegstructuren in het ziekenhuis zijn talrijk, en de vergaderfrequenties zijn hoog. Het 

resultaat is dat informatie, knelpunten, risico’s, afspraken en verbeteracties vlot door- 
stromen vanuit de werkvloer naar staf en directie, en omgekeerd. De samenstelling van de 
verschillende overlegorganen is gericht op een effectieve communicatie, waarbij verschil- 
lende punten door verschillende medewerkers, langs verschillende kanalen opgepikt wor- 
den en op het juiste forum behandeld worden. (SP) 

 
• Er is een grote betrokkenheid van de artsen bij het beleid van het ziekenhuis, en dit op alle 

beleidsniveaus. De artsen participeren tevens aan de denkdagen die jaarlijks per afdeling 
of zorgprogramma georganiseerd worden; ook op een beleidstweedaagse die recent 
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plaats vond waren alle artsen aanwezig. (SP) 
 

• Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, de “corebusiness” van het ziekenhuis, worden 
uitvoerig behandeld op overlegorganen van verschillende niveaus (Raad van Bestuur, 
Directiecomité, therapeutische staf, beleidsvergadering, …). (SP) 

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

• Onder de algemeen directeur en zijn adjunct opereren de hoofdarts, de directeur patiën- 
tenzorg en de financieel-administratief directeur. Zij vormen samen het Directiecomité. 
(AV) 

 
• De technische dienst, de personeelsdienst, de preventie-adviseur, de apotheek, de 

informaticadienst en het directiesecretariaat vallen onder rechtstreekse aansturing van de 
algemeen directeur. (AV) 

 
• De algemeen directeur van PZ Heilige Familie is ook algemeen directeur van WZC Sint- 

Carolus (gelegen op dezelfde campus als het PZ) en van WZC Rustenhove in Ledegem. 
Hij is daarnaast gedelegeerd bestuurder van BW De Bolster en van beide andere WZC 
van de Groep Zorg Heilige Familie. Ook de financieel-administratief directeur werkt 
gedeeltelijk voor andere voorzieningen uit de groep. (AV) 

 
• Het departement patiëntenzorg wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg (1 

VTE). Zij bekleedt deze functie sinds 1995 en werkte voordien als stafmedewerker in het 
ziekenhuis. Haar taken worden mee ondersteund door de stafmedewerker patiëntenzorg 
(0,80 VTE). Er is geen afzonderlijk therapeutisch directeur. Formeel gezien geeft de 
directeur patiëntenzorg leiding aan de verpleegkundigen en aan de therapeutische mede- 
werkers, inclusief de psychologen. (AV) 

 
• Binnen de A-dienst zijn er vijf zorgprogramma’s: De Bolder, De Kiel, Het Anker, De Boeg 

en De Vlonder. Daarnaast zijn er nog het zorgprogramma De Korbeel (kinder- en jeugd- 
psychiatrie) en het zorgprogramma De Patio (forensische jeugdpsychiatrie). 
De inhoudelijke aansturing van de multidisciplinaire teams rond de patiënten ligt bij het 
beleidstrio (A) of -quatro (K en For-K) van de zorgprogramma’s. De trio’s bestaan uit de 
psychiater, de hoofdverpleegkundige/coördinator en de psycholoog. Bij de quatro’s komt 
daar nog de maatschappelijk werker van het zorgprogramma bij. (AV) 

 
• De voltallige directie heeft tweejaarlijks een teamoverleg per afdeling. Daarnaast houden 

de adjunct algemeen directeur en de directeur patiëntenzorg zicht op de afdelingswerking 
door o.a. een jaarlijks overleg met het beleidstrio of -quatro (wat wordt voorbereid aan de 
hand van een sjabloon) en plant de directeur patiëntenzorg informele contacten (kwartaal- 
contacten) met het team. (SP) We bevelen aan om te onderzoeken of de aanwezigheid 
van de hoofdarts bij al deze overlegmomenten een meerwaarde kan zijn. (Aanb) 

 
• Het organogram dient op een aantal punten te worden verduidelijkt: (TK) 

o Formeel gezien is het POC een overlegorgaan tussen de Raad van Bestuur en 
een vertegenwoordiging van de Medische Raad, niet als een overlegorgaan op 
een niveau tussen Raad van Bestuur en algemeen directeur, zoals het organo- 
gram suggereert. 

o Naast de verantwoordelijke voor de begeleiding van de (her)intreders, ont- 
breekt ook de aansturing van de directeur patiëntenzorg, van de vrijwilligers en 
van de mobiele equipe. 

o Het organogram vermeldt een “directie aankoop”, waarvan verder nergens 
sprake is. 

o Het organogram laat uitschijnen dat De Korbeel wordt aangestuurd door één 
arts en één coördinator, wat niet overeenstemt met de realiteit. 
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Een versie van het organogram met vermelding van de namen van de medewerkers die 
de functies invullen zou de duidelijkheid ten goede komen. (Aanb) 

 
• In de verschillende documenten worden termen als teamcoördinator, hoofdverpleeg- 

kundige, groepsleiding en diensthoofd door elkaar gebruikt, wat de duidelijkheid niet altijd 
ten goede komt. Bij gebruik van het woord “diensthoofd” is ook niet altijd duidelijk of het 
medisch diensthoofd dan wel de coördinator bedoeld wordt. (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 
 

 

 
 

4.1 Beleid 
 

• Het PZ werd in 1950 opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie 
uit Kortrijk. Het charisma “Wat gij aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, hebt gij aan 
Mij gedaan.” en “Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.” blijft tot op vandaag de inspira- 
tiebron voor het handelen. De kernopdracht wordt verwoord als “de gezondheid, het welzijn 
en de levenskwaliteit van mensen met acute psychische moeilijkheden optimaliseren door 
het aanbieden van kwalitatieve, hooggespecialiseerde en multidisciplinaire behandeling, en 
dit op maat van én samen met de patiënt en zijn omgeving”. (AV) 

 
• De missie (“mensen centraal in de zorg”), de kernwaarden (professionaliteit, respect, enga- 

gement en teamwork) en de organisatiegebonden kerncompetenties (klantgerichtheid, ver- 
betergerichtheid, leerbereidheid en verantwoordelijkheidszin) werden duidelijk geëxplici- 
teerd en worden actief gecommuniceerd. De kernwaarden werden geconcretiseerd op het 
niveau van de verschillende zorgprogramma’s en zelfs op het niveau van de ondersteunen- 
de diensten. (SP) 

 
• Er is veel aandacht voor visieontwikkeling, en dit zowel op organisatorisch als op zorginhou- 

delijk-klinisch vlak. De ziekenhuisbrede klinische visie is verder gespecificeerd voor elk af- 
zonderlijk zorgprogramma. (SP) 

 
• De strategische doelstellingen en de strategie werden kernachtig vastgelegd a.d.h.v. de 

Balanced ScoreCard, en worden van daaruit geoperationaliseerd in beleidsplannen. 
Het beleidsplan wordt opgebouwd volgens een duidelijk uitgeschreven proces. In een eerste 
fase wordt een beleidsplan opgebouwd vanuit de Groep Zorg, directie en staf, artsen en 
ondersteunende diensten. Dit wordt teruggekoppeld naar de diensthoofden die op hun beurt 
een afdelingsbeleidsplan ontwikkelen met hun team, rekening houdende met de doelstellin- 
gen en plannen op de hogere niveaus binnen de organisatie. De afdelingsbeleidsplannen 
worden dan opgenomen in het overkoepelende beleidsplan. 
Er wordt gewerkt met meerjarenbeleidsplannen, die verder worden opgedeeld in jaar- 
beleidsplannen, die lopen van september tot september. (AV) 

 
• De beleidsplannen zijn overzichtelijk opgebouwd, volgens gestandaardiseerde modellen 

(EFQM/INK, PDCA) zowel overkoepelend als op afdelingsniveau. Dezelfde logica wordt 
consequent gevolgd voor alle echelons en de beleidsplannen zijn duidelijk onderling gelinkt. 
De visie en strategische doelstellingen van het ziekenhuis zijn hierin herkenbaar en kritische 
succesfactoren worden op wetenschappelijk onderbouwde wijze opgevolgd. Op afdelings- 
niveau en ziekenhuisbreed worden doelstellingen omgezet naar actieplannen en project- 
fiches. Deze projectfiches hebben een vast sjabloon, met een duidelijk eigenaarschap en 
timing per project, alsook een omschrijving van de doelstellingen, het beoogde resultaat, 
hoe dit zal gemeten worden, en hoe de behaalde resultaten zullen geborgd worden. Door  
de opbouw van de beleidsplannen zijn alle projectfiches ook duidelijk gekoppeld aan de 
strategische doelen van de organisatie. De projectfiches zijn, net als alle andere documen- 
ten, consulteerbaar in een dynamische QPR-module. (SP) 
In het beleidsplan 2013-2014 zijn 56 organisatiebrede en 77 team- of afdelingsspecifieke 
projecten opgenomen. (AV) 

 
• In gesprekken kon worden vastgesteld dat zowel de beleidstrio’s/-quatro’s als de werkvloer 

– weliswaar binnen het uitgewerkte kader vanuit het ziekenhuisbeleid – een effectieve in- 
breng doen in het vastleggen van de doelstellingen (bv. via de denkdagen) en het uitwerken 
en opvolgen van de bijhorende projecten. (SP) 

12 
Auditverslag PZ Heilige Familie, Kortrijk, E528, november-december 2013 

 



• Op basis van een steekproef van ingevulde projectfiches op enkele A-afdelingen kunnen 
enkele verbetermogelijkheden aangestipt worden. Zo is de inbreng van de artsen niet 
steeds duidelijk aangegeven. Ze geven wel input, maar in de fiche worden ze niet vermeld 
(andere disciplines wel). Ook moet men blijvend aandacht geven aan het SMART formu- 
leren van projectdoelen en opvolgindicatoren. (Aanb) Gevonden omschrijvingen van 
indicatoren als “teambarometer” of “TVO” zijn te vaag. 

 
• Het jaarverslag wordt centraal opgemaakt volgens een gestandaardiseerd sjabloon waarin 

de strategische doelstellingen herkenbaar zijn. Dit ziekenhuisbrede jaarverslag levert op 
een overzichtelijke manier een terugblik op de behaalde resultaten en is onmiddellijk gelinkt 
aan de verdere beleidscyclus. Het jaarverslag is voor alle medewerkers toegankelijk via 
QPR. (SP) 
De bijdrage aan het jaarverslag vanuit de afdelingen is eerder beperkt: over het algemeen 
geven zij enkel hun lopende of gefinaliseerde projecten door. Ook op het vlak van de terug- 
koppeling ten aanzien van de medewerkers, dus een verder echelon dan de beleidstrio’s en 
-quatro’s, kan nog winst geboekt worden. Medewerkers geven tijdens de interviews aan dat 
er onvoldoende specifieke feedback is op afdelingsniveau en dat ze overspoeld worden met 
data. De gegevens zijn wel vlot toegankelijk via het intranet en worden globaal voorgesteld 
aan de teams, maar ze kunnen actiever teruggekoppeld worden via een concrete vertaal- 
slag met duiding. Hierbij zou een frequentere fysieke aanwezigheid vanuit de staf of het 
management (bv. kwaliteitscoördinator, adjunct-directeur, directeur patiëntenzorg), ter 
ondersteuning van de beleidsteams en de projectgroepen, een meerwaarde kunnen bieden 
om de juiste betekenis van de cijfers uit te leggen en het potentieel voor het afdelingsbeleid 
en de rol van de individuele medewerkers hierbij beter in de verf te zetten. Zo kan de uit- 
gebreide dataset nog efficiënter benut worden, bv. bij de keuze van afdelingsdoelstellingen 
en –projecten. Op deze manier kan de betrokkenheid van alle medewerkers verder ver- 
hoogd worden. (Aanb) 

 
 

Medisch beleid 
 

• Merkwaardig is dat er geen afzonderlijk medisch beleidsplan bestaat. Elementen van het 
medisch beleid zitten versnipperd in allerlei documenten, plannen en procedures (zoals bv. 
het jaarverslag). (AV) Enerzijds is het lovenswaardig dat het medische beleid deel uit maakt 
van het algemene beleid en een geïntegreerd therapeutisch denkkader, maar anderzijds 
blijft de visie en strategische lijn van het medisch korps binnen de voorziening nogal vaag. 
De afdelingsbeleidsplannen tonen een afzonderlijke koers en de onderlinge coherentie is 
niet altijd duidelijk zichtbaar. Het verdient aanbeveling om het medische beleid duidelijker te 
formuleren in het licht van de (nieuwe) richting die men uitgaat. Zo gebeurt er binnen een 
jaar een overdracht naar een nieuwe hoofdarts (die nu dubbel loopt), men wil de integratie 
poliklinische activiteiten – residentiële werking nog sterker maken (maakt deel uit van het 
masterplan met verbouwingen), de begeleiding van assistent-artsen moet herbekeken wor- 
den en men werkt aan een betere afstemming tussen het A- en het K-gedeelte binnen de 
voorziening. Binnen dit vernieuwend elan zou ook het medisch reglement, momenteel nogal 
summier (1 pagina) en te algemeen opgemaakt, geactualiseerd (dateert van 2009) en spe- 
cifieker uitgewerkt kunnen worden. (Aanb) 

 
• Voor de hoofdarts worden structureel slechts 6u/week voorzien om zijn beleidsverantwoor- 

delijkheden uit te oefenen. Daarnaast is hij klinisch actief binnen het PZ. Er is bovendien 
geen ondersteuning vast toegewezen aan de hoofdarts: ad hoc trachten stafleden, andere 
directieleden en administratieve medewerkers naast hun andere taken de hoofdarts zo goed 
mogelijk bij te staan. Dit is onvoldoende om alle taken die verbonden zijn aan deze functie 
volledig op te nemen. (TK) 

 
• Binnen het PZ Heilige Familie werken 7 psychiaters-stafleden (4 voor de A-dienst en 3 voor 

de K-dienst) en 1 consulterende kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast zijn er meerdere 
toegelaten artsen actief in het PZ: neurologen, psychiaters, kinderpsychiaters, pediater- 
neuroloog en drie omnipractici die elk toegewezen zijn aan een dienst (A, K en For-K). 
Tijdens het huidige academiejaar (2013-2014) is er geen ASO psychiatrie in het ziekenhuis. 
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Er zijn meerdere plaatsen voor studenten geneeskunde die stage lopen als kennismaking 
met de psychiatrische discipline. (AV) 

 
• Er zijn twee medische diensthoofden aangeduid, respectievelijk voor de A- en voor de K- 

dienst. (AV) De hoofdarts overlegt met ieder van hen afzonderlijk, zonder formele of met 
zeer beknopte verslaggeving. We bevelen aan om een gezamenlijk medisch diensthoofden- 
overleg op te starten en de gemaakte afspraken te notuleren met verslag in QPR. (TK) 

 
• De algemeen directeur heeft jaarlijks een functioneringsgesprek met de hoofdgeneesheer. 

(AV) Er gebeuren geen formele functioneringsgesprekken met de artsen. Voor een aantal 
medische functies moet nog een functiebeschrijving opgemaakt of meer in detail uit- 
geschreven worden. Er is bv. nergens vastgelegd wat de taken en verantwoordelijkheden 
van de omnipractici zijn. (TK) 

 
• De psychiaters van het PZ Heilige Familie participeren in een wachtdienst met rotatiesys- 

teem met collega’s van het AZ Groeninge in Kortrijk. Hiervoor bestaat een formeel samen- 
werkingsakkoord en organiseert men regelmatig overleg. Het gaat om een reële medische 
permanentie, waarbij deze specialisten daadwerkelijk in beide ziekenhuizen actief zijn. Zo 
interveniëren de psychiaters van het PZ bv. op de EPSI van het AZ. (SP) 

 
 

Therapeutisch beleid 
 

• De missie en visie van PZ Heilige Familie zijn onder meer vertaald in een ziekenhuisbrede 
tekst “onze visie op zorg”. Er is een verdere specificatie in een therapeutische visietekst op 
het niveau A-dienst, en visieteksten per onderliggend zorgprogramma. Ook op het niveau 
van de K-dienst is er een visietekst, verder gespecificeerd voor de leefgroep 1, 2 en 3. 
Binnen de Patio is er een visietekst voor de residentiële en een voor de outreachende 
werking. Er is ook een procedure “ontwikkelen van een psychotherapeutische visie”. (SP) 

 
• Voor iedere dienst (A, K, For-K) is er een beleidsorgaan waarin de verschillende disciplines 

gezamenlijk het (onder meer therapeutisch) beleid verder uitwerken. Deze beleidsvergade- 
ringen komen ongeveer maandelijks een uur samen. 
Voor de A-dienst is dit de “therapeutische staf”, bestaande uit de beleidstrio’s van de zorg- 
programma’s, aangevuld met alle artsen, psychologen, een vertegenwoordiging van de 
maatschappelijk werkers en een vertegenwoordiger van de ergo- en de vaktherapeuten 
(muziektherapeuten, bewegingstherapeuten, creatieve therapeuten, …). Ook de directeur 
patiëntenzorg en de adjunct-directeur sluiten vaak aan, evenals de kwaliteitscoördinator 
en/of andere stafmedewerker. 
Voor de K- en voor de For-K-dienst heten deze organen respectievelijk de “beleidsraad Kor- 
beel” en de “beleidsraad Patio”, met – mutatis mutandis – dezelfde samenstelling als de 
therapeutische staf van de A-dienst; in de “beleidsraad Patio” sluiten verder ook de brug- 
functie en de zorgcoördinator aan. 
Het voorzitterschap van de beleidsraden K en For-K wordt opgenomen door de directeur 
patiëntenzorg, waar dit bij de therapeutische staf bewust door een arts wordt ingevuld, 
omdat men op die manier wil benadrukken dat de focus van de vergadering zorginhoudelijk 
moet zijn. Uit de voorgelegde verslaggeving blijkt de agenda van de drie beleidsvergaderin- 
gen zowel uit therapeutisch-inhoudelijke als uit organisatorische aspecten te bestaan. (AV) 

 
• De verschillende disciplines werkzaam in de A-dienst komen regelmatig samen in mono- 

disciplinaire overlegvergaderingen. Dit is bv. het geval voor de psychologen, de ergothera- 
peuten en de maatschappelijk werkers. Ook binnen de K-dienst hebben de psychologen en 
de vaktherapeuten dergelijk overleg. Psychologen doen ook 1 keer per kwartaal aan inter 
(casusbesprekingen). 
De vroegere dienstenstructuur (met bijhorende diensthoofden) werd al enige tijd geleden ver- 
laten: de therapeuten behoren nu in eerste instantie tot het team waarin ze functioneren. (AV) 
De sociale dienst heeft ook een disciplineoverleg voor A, K en For-K gezamenlijk. We bevelen 
aan om na te gaan of ook voor de andere disciplines (al dan niet occasioneel) ziekenhuis- 
breed disciplinegebonden overleg tot meer coherentie en slagkracht kan leiden. (Aanb) 
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• Elk zorgprogramma binnen de A-dienst wordt geleid door een beleidstrio (psychiater, psy- 
choloog, teamcoördinator/hoofdverpleegkundige); voor de leefgroepen binnen K en For-K 
zijn dat beleidsquatro’s (kinder- en jeugdpsychiater, psycholoog, teamcoördinator/hoofd- 
verpleegkundige en maatschappelijk werker). (AV) 

 
• Het beleidsplan van de zorgprogramma’s wordt opgesteld naar aanleiding van de jaarlijkse 

denkdag, en wordt vervolgens besproken met het team, de kwaliteitscoördinator en de 
directeur patiëntenzorg. (AV) 

 
• Er is behoorlijk veel aandacht om het zorgaanbod af te toetsen aan en/of af te stemmen op 

de wetenschappelijke stand van zaken en zo te streven naar evidence based werken: (SP) 
o In de procedure “ontwikkelen van een therapeutische visie” is toetsing aan de 

wetenschappelijke stand van zaken voorzien, evenals regelmatige evaluatie 
(eerst in het beleidstrio/-quatro, vervolgens te bespreken in het team en goed 
te keuren door de therapeutische staf of de beleidsraad). 

o In principe worden de zorgprogramma’s jaarlijks afgetoetst aan de beschikbare 
richtlijnen tijdens de denkdagen; dit kan ook tijdens super- of intervisie. 
Enkele van de richtlijnen zijn beschikbaar via QPR (acute verwardheid APA, 
schizofrenie Trimbos, depressie Trimbos, afhankelijkheid VAD en Trimbos ….). 

o Vormingsvragen van teamleden worden afgetoetst aan de mate waarin ze 
aansluiten bij wetenschappelijke richtlijnen. 

o Op meerdere afdelingen wordt de praktijk getoetst worden een aantal 
richtlijnen gevolgd o.b.v. problematiek 

o Er gebeuren medical audits, waarbij casussen besproken worden onder 
collega’s. 

o De bibliotheek binnen PZH Familie is voor alle personeelsleden toegankelijk. 
Het klinisch secretariaat registreert alle tijdschriften en boeken. Van ieder 
tijdschrift wordt telkens de inhoudstafel gescand en wordt een mail gestuurd 
naar psychologen, dokters en hoofdverpleegkundigen om zo lezen aan te 
moedigen. De inhoudstafel blijft ook raadpleegbaar op het intranet. 

o Zorgverstrekkers van het ziekenhuis nemen deel aan opleidingen extra muros 
(bv. stagebegeleiding, lesopdrachten in het hoger onderwijs, …). 

 
• In de verschillende zorgprogramma’s van de A-diensten wordt al geruime tijd aan outcome- 

monitoring gedaan. Daarbij is er niet alleen aandacht voor symptoomreductie maar ook voor 
kwaliteit van leven. Na een week en na twee maanden opname (of bij ontslag indien de op- 
name korter was dan twee maanden) worden bij elke patiënt de SCL-90 en de MANSA 
(Manchester Short Assessment of Quality of Life) afgenomen. De resultaten worden op het 
niveau van de verschillende zorgprogramma’s verwerkt, en worden gezamenlijk besproken, 
zodat de verschillende teams van elkaar kunnen leren. (SP) Momenteel wordt bekeken hoe 
de resultaten van de outcome-metingen ook op individueel klinisch niveau nog beter kunnen 
worden aangewend. 

 
• Uitkomstenmeting in de Patio en deels voor Leefgroep 3 van de Korbeel gebeurt (sinds kort) 

via HoNOSCA (The Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents), die 
de evolutie meet op een aantal ontwikkelingsdomeinen van de jongere. De resultaten wor- 
den ingevuld door de verschillende disciplines en op individueel niveau besproken tijdens 
het multidisciplinair overleg. Er loopt een project om ook de geaggregeerde gegevens aan  
te wenden ter evaluatie van de aangeboden zorg. (SP) 
Daarnaast loopt er ook een project om in de nabije toekomst aanvullend de “kidscreen” af te 
nemen in leefgroepen 2 en 3 van de Korbeel; dit instrument dient te worden ingevuld door 
kinderen en ouders, en peilt vooral naar levenskwaliteit. 

 
• Er is ook behoorlijk veel aandacht voor (psycho)diagnostiek: (SP) 

o Er zijn uitgeschreven procedures voor het psychodiagnostisch proces op het 
niveau van de A-dienst, de K-dienst, de ambulante K-werking, en voor zowel 
de residentiële werking als de outreachende werking in de Patio. 

o Voor de Patio is een psychologe verantwoordelijk voor de specifieke psycho- 
diagnostiek 
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o Bij de planning van de investeringen gebeurt jaarlijks een bevraging onder de 
medewerkers naar de nood aan investeringen op het vlak van 
psychodiagnostiek, hetzij in materiaal, hetzij in vorming. 

We bevelen aan om de diagnostische procedures en de gebruikte methodieken en materia- 
len nog verder te expliciteren in functie van specifieke diagnoses. Op die manier kan de 
kennis en ervaring die wordt opgebouwd verankerd worden, en minder afhankelijk gemaakt 
worden van de individuele expertise van de huidige medewerkers. (Aanb) 

 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

Situering 
 

• Tijdens de audit werd het kwaliteitsbeleid besproken met de adjunct-algemeen directeur. 
De kwaliteitscoördinator was afwezig (bevallingsverlof). 
Ook tijdens andere gesprekken met leidinggevenden en op de afdelingen werd het kwali- 
teitsbeleid getoetst. 

 
 

Beleid 
 

• Het kwaliteitsbeleid maakt integraal deel uit van het algemeen beleid van het ziekenhuis. 
Moderne managementmodellen (BSC – EFQM/INK – PDCA-cyclus) vormen de funda- 
menten van dit organisatiebeleid, van de visie en opdrachtverklaring via strategische doel- 
stellingen tot projecten, zowel organisatiebreed als op de afdelingen. Aan iedere kritische 
succesfactor binnen het strategisch plan is een indicatorenset gekoppeld. In het zieken- 
huis heerst een cultuur waarbij elke medewerker op een methodische wijze verantwoor- 
delijkheid draagt voor beleidsprocessen en -resultaten (via o.a. SMART formuleren van 
doelstellingen en opvolgparameters, PDCA-cyclisch denken, opmaak van afdelings- 
beleidsplannen, projectfiches met eigenaarschap, …). (SP) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een beleidsorgaan voor kwaliteit en patiëntveiligheid (Q&S- 

stuurgroep): opgeleide directieleden, de kwaliteitscoördinator (die rapporteert aan de 
adjunct-algemeen directeur), een delegatie van de raad van bestuur, een arts en een 
verpleegkundige vanop de afdelingen, nemen deel aan deze stuurgroep. Zij voelen zich 
verantwoordelijk voor de uitvoering, opvolging, bijsturing en borging van de verschillende 
kwaliteitsverbeterende initiatieven. (SP) 

 
• Bij het medisch korps is een duidelijke interesse in evidence-based werken en kwaliteits- 

beleid zichtbaar. Alle artsen zijn betrokken bij het kwaliteitsbeleid van het eigen zorg- 
programma. 
De hoofdarts en het medisch diensthoofd van de K-dienst zijn betrokken in de Q&S- 
stuurgroep. Het medisch diensthoofd van de K-dienst neemt deel aan de IIP-stuurgroep. 
Twee artsen-stafleden volgden een auditopleiding. (SP) 

 
• Er werden heel wat vormingen (intern en extern) voorzien over kwaliteitssystemen, leider- 

schap en doelgericht werken. De beleidstrio’s/-quatro’s zijn actief betrokken bij deze vor- 
mingen. (SP) 
Het ziekenhuis zou de coachende rol van de leidinggevende teams (trio’s in de A-dienst; 
quatro’s in de K- en de For-K-dienst) ten aanzien van de medewerkers op de afdelingen 
meer kunnen benadrukken. (Aanb) Decentrale beslissingen worden vaak genomen door 
de leidinggevenden van het mesoniveau in samenspraak met het centrale niveau, hoewel 
input gevraagd wordt van de medewerkers (bv. op de denkdagen). Men kan de mede- 
werkers op de werkvloer gerichter informeren, opleiding aanbieden en stimuleren tot 
actieve deelname bij de keuze van verbeterdoelen. 

 
• Het PZ Heilige Familie participeert actief aan het kwaliteitsindicatorenproject van de 

Vlaamse overheid en de koepelverenigingen. (SP) 
16 

Auditverslag PZ Heilige Familie, Kortrijk, E528, november-december 2013 
 



 
 

Processen 
 

• In het kwaliteitshandboek werden vele verbeteracties gekozen die onder de 4 domeinen 
van het kwaliteitsdecreet vallen. De opbouw van het kwaliteitshandboek is breder opgevat 
en anders gestructureerd dan het decreet, zodat de 4 domeinen niet als zodanig worden 
weergegeven. De verbeterprojecten vallen voor de klinische performantie onder de strate- 
gische plannen voor “finaliteit” en “klantenperspectief”. Ze zijn (voor wat de A-dienst 
betreft) vaak gelinkt aan de resultaten van de SCL-90 en de MANSA. Projecten betref- 
fende de operationele performantie zijn opgenomen in de plannen bij “intern perspectief” 
en “leren en groei”. De enquêtes bij patiënten en medewerkers leiden tot strategische 
plannen bij “klantenperspectief” en “leren en groei”. 
De verbeterprojecten vinden hun plaats binnen het ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem tot 
op afdelingsniveau. De thema’s uit het kwaliteitsdecreet worden in vele projecten terug- 
gevonden. (AV) 

 
• De software-toepassing QPR (Quality Process Results – Ackinas) speelt een belangrijke 

ondersteunende rol binnen het operationele kwaliteitsmodel. QPR voorziet in een platform 
dat toegankelijk is voor elke medewerker en bevat drie grote onderdelen: (AV) 

o Processen: in deze module zijn alle procedures van toepassing binnen het 
ziekenhuis overzichtelijk gevisualiseerd. Deze module bevat alle documenten 
behorend tot een bepaald proces. Elke procedure en elk document heeft een 
eigenaar en wordt jaarlijks gereviseerd in functie van actualisatie en/of ver- 
betering. Het procesmodel laat toe innovaties en verbeteringen duurzaam te 
borgen. 

o Beleidsplan/projecten: deze module voorziet in een overzichtelijke weergave 
van de (verbeter)projecten in het kader van de (meerjaren)beleidsplanning. 

o Indicatoren: deze module laat toe de indicatoren op een overzichtelijke manier 
op te volgen. Er worden om en bij de 400 indicatoren verzameld. 

Ook de vergaderverslagen zijn via hetzelfde systeem raadpleegbaar. 
 

• Het consequent gebruik van hetzelfde kwaliteitssysteem over gans het ziekenhuis, een- 
voudig te vinden binnen het intranet (QPR), zorgt er voor dat iedereen, onafhankelijk van 
beroepsgroep of hiërarchisch niveau, hetzelfde jargon gebruikt en dat de communicatie 
rond kwaliteit eenduidig kan verlopen. (SP) 

 
• In het ziekenhuis wordt gewerkt met een intern auditsysteem op basis van het NIAZ- 

referentiekader. Men maakte in dit kader o.a. een zelfevaluatierapport op. Daarnaast 
worden ook externe doorlichtingen ondergaan, soms voor deelaspecten van de organi- 
satie. De resultaten van de audits worden benut in de beleidscyclus. (AV) 

 
• In het ziekenhuis wordt gewerkt met afdelingsbeleidsplannen. Binnen deze plannen zitten 

verschillende projecten die de afdelingsteams hebben geselecteerd en verder uitgewerkt 
onder de vorm van projectfiches door (tijdelijke) projectgroepen. De verantwoordelijkheid 
voor deze projecten ligt binnen de teams. Ondersteuning en opvolging (tussentijdse en 
eindevaluaties) van de verbeteracties door het centrale niveau is ingebouwd in het kwali- 
teitssysteem. (SP) 

 
• Tot 2013 werden incidenten geregistreerd via een zelf ontwikkeld Access-bestand dat niet 

zo efficiënt was. In 2013 werd een nieuw incidentmeldingssysteem uitgerold: incidenten 
worden nu geregistreerd met een module binnen OBASI® (EPD). Ook incidenten met 
betrekking tot de medicatiedistributie zijn opgenomen in dit systeem. Verschillende 
gestandaardiseerde analysemethodes zijn mogelijk, zowel prospectief (bv. SAFER) als 
retrospectief (bv. PRISMA). Door de recente invoering van dit nieuwe meldingssysteem 
werd hierover nog niet globaal teruggekoppeld, vooral omdat nog onvoldoende data ter 
beschikking zijn. Zowel individuele terugkoppeling (bv. per incident) als meer globale 
evaluaties (bv. per afdeling) zijn voorzien maar worden nog ontwikkeld binnen OBASI. 
Individuele incidenten worden wel reeds operationeel opgevolgd op de afdelingen. (AV) 
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Vanuit het meldingssysteem vertrekt bij de registratie van elk incident automatisch een 
mail naar de directie. Het melden van een incident gebeurt door een medewerker die in- 
gelogd is in het EPD. Bij sommigen leeft daardoor de perceptie dat de melder traceerbaar 
is, wat een inhiberend effect kan hebben in bepaalde gevallen. De mogelijkheid tot ano- 
niem en blame free melden met de link naar een verbetercultuur wordt aanbevolen en 
moet sluitend aangetoond worden aan de medewerkers. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

• Met betrekking tot de noden en verwachtingen van patiënten van de A-dienst maakt het 
ziekenhuis gebruik van enquêtes die driemaandelijks op alle afdelingen van de patiënten 
worden afgenomen, anoniem en onder begeleiding van de afdelingspsycholoog. Patiënten 
participeerden aan de opmaak van deze vragenlijsten. (SP) Soms wordt aan de afname 
van de tevredenheidsvragenlijsten ook een groepsgesprek gekoppeld. Daarnaast zijn er 
nog tijdens de wekelijkse patiëntvergaderingen mogelijkheden om als patiënt suggesties  
te doen. (AV) 
Op de K-dienst wil men – na een onderbreking van drie jaar inzake tevredenheidsbevra- 
ging – binnenkort starten met eigen vragenlijsten bij ontslag, die aangepast zijn aan de 
specifieke doelgroep (leeftijd). Er werd hiervoor een werkgroep opgericht. 
Op de For-K werd pas gestart met een tevredenheidsbevraging. (AV) 
We bevelen aan om de onderzoeken naar de ervaringen van patiënten dienstoverschrij- 
dend te bekijken. (Aanb) 
Heel wat concrete verbeterprojecten werden opgestart naar aanleiding van de uitgevoerde 
patiëntenbevragingen. (AV) 

 
• Sinds 1996 wordt vierjaarlijks een tevredenheidsenquête afgenomen van alle mede- 

werkers. Voor deze enquête wordt samengewerkt met een extern bureau. De resultaten 
worden besproken op de ondernemingsraad, het directiecomité en de verschillende af- 
delingen/diensten. Na de bekendmaking en bespreking van de resultaten worden ver- 
beteracties geformuleerd en opgenomen in het beleidsplan. De volgende enquête wordt 
voorzien in 2014. Een aantal medewerkers is niet meer gemotiveerd om de weerkerende 
tevredenheidsenquête in te vullen, omdat een aantal knelpunten die meermaals gemeld 
werden toch blijven bestaan. (AV) 

 
• Vanaf 2013 wordt eveneens in iedere afdeling jaarlijks een teambarometer afgenomen, 

waarvan de resultaten besproken worden op de denkdag en waaraan desgevallend 
verbeterprojecten en resultaten gekoppeld worden. 
Ook tijdens functionerings-, evaluatie- en exitgesprekken wordt gepeild naar de tevreden- 
heid van medewerkers. (AV) 

 
• Het ziekenhuis behaalde al drie keer op rij het IiP-certificaat (Investors in People). (SP) 
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5 Middelen 
 

 

 

5.1 Infrastructuur 
 

• Het psychiatrisch ziekenhuis heeft een brandveiligheidsverslag van de brandweer (24-06- 
2013) en een attest over de brandveiligheid van de burgemeester (24-06-2013). (AV) 

 
• Het ziekenhuis ligt in het stadscentrum van Kortrijk, en vormt een infrastructureel geheel 

met het Woon- en Zorgcentrum Sint-Carolus (uitgebaat door dezelfde inrichtende macht) 
en met de bijhorende serviceflats en kapel. Bepaalde ruimtes worden gedeeld. (AV) 

 
• Het PZ is gehuisvest in een vier verdiepingen hoog gebouw. 

Op de benedenverdieping bevinden zich de twee gesloten afdelingen: De Bolder (A) en De 
Patio (For-K). Op het gelijkvloers bevinden zich enerzijds de keuken, cafetaria en 
lunchzaal en anderzijds kantoren (van de administratie, directie, informaticadienst, per- 
soneelsdienst, en verder ook van artsen en enkele paramedici), een vergaderzaal en de 
apotheek. Vanop dit niveau zijn er ook doorgangen naar het WZC Sint-Carolus en naar De 
Korbeel (K), waarvan de kamers, leefruimtes, les- en therapielokalen verspreid zijn over 
drie verdiepingen. 
Op de eerste verdieping bevinden zich de kamers en lokalen van het Anker en de Kiel, en 
een verdieping hoger die van De Boeg en de Vlonder. 
Op de bovenste verdieping zijn er sport- en bewegingsruimtes. 
De poliklinische werking van de K-dienst is gehuisvest in een gerestaureerd herenhuis 
vlakbij het ziekenhuis. (AV) 

 
• Het PZ vormt een erg compact geheel. Door de specifieke ligging had het PZ de voorbije 

jaren weinig tot geen mogelijkheden tot fysieke uitbreiding of tot het creëren van open 
ruimte en groen. Recent werden evenwel de terreinen van een nabijgelegen school 
verworven (+/- 7.500 m²). Momenteel wordt gewerkt aan een masterplan om de komende 
jaren zowat een volledig nieuw ziekenhuis te realiseren. 
Het masterplan voorziet onder meer in een verbouwing van een klooster tot bureau- en 
vergaderruimte en de bouw van een administratief blok, het bouwen van aangepaste 
therapeutische infrastructuur voor de K-dienst, het bouwen van een ondergrondse 
personeelsparking onder een nieuwbouw met onder meer een For-K-afdeling, en sport- 
infrastructuur voor de K-dienst. Op iets langere termijn staan ook tal van nieuwbouw- 
projecten voor de A-dienst gepland (therapiegebouwen, sportinfrastructuur). (AV) 
Verschillende medewerkers gaven aan dat ze in alle fases worden betrokken bij de con- 
ceptualisatie van de nieuwbouw, en dat er rekening gehouden wordt met hun wensen. 
(SP) 

 
• Volgende sterke punten qua infrastructuur werden opgemerkt: (SP) 

o Ondanks de zeer strenge veiligheidsmaatregelen die een forensische afdeling 
vereist, is men er in de Patio in geslaagd om een gevangenis-achtige aanblik 
te vermijden. 

o De kamers van de For-K-afdeling zijn ruim. Dit was aanvankelijk geen bewuste 
keuze, maar gezien de positieve effecten die dit blijkt te hebben op de betrok- 
ken patiënten – die meestal lang in De Patio verblijven – wordt er naar ge- 
streefd om deze ruime kamers ook in de nieuwbouw te voorzien. 

 
• De verpleegafdelingen vertonen een aantal infrastructurele tekortkomingen: (TK) 

o De meeste afdelingen hebben een vrij klinische uitstraling en vertonen weinig 
huiselijkheid. 

o Een aantal afdelingen hebben te weinig bureau- en therapieruimtes. 
Zo is het kantoor van de psychologen van De Kiel gelegen in WZC Sint- 
Carolus, wat niet ideaal is voor de integratie in het team. 

o Er zijn weinig eenpersoonskamers. Op sommige afdelingen, bij uitstek op de 
crisisafdeling, zou een hoger aantal eenpersoonskamers kunnen bijdragen tot 
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een betere agressiebeheersing of zou dit een therapeutische meerwaarde kun- 
nen betekenen (bv. de Boeg, de Vlonder). 

o In bepaalde kamers valt de temperatuur moeilijk onder controle te houden op 
warme dagen. 

o Het interieur is op diverse plaatsen aan opfrissing toe. 
o Het gemeenschappelijk sanitair (bv. op de Kiel / het Anker) kan niet hyper- 

modern genoemd worden en geeft niet zo’n frisse indruk, onder meer doordat 
de gekozen antislipbekleding moeilijk te reinigen is. 

o De infrastructuur op een aantal afdelingen houdt risico’s in op het vlak van 
suïcidepreventie (bv. handdoekstangen in de sanitaire ruimtes, deurklinken). 
Op de gesloten afdelingen werden de nodige maatregelen genomen om het 
risico zoveel mogelijk te beperken. 

o Sommige afdelingen (bv. De Kiel / Het Anker en De Boeg / De Vlonder) 
hebben geen prikkelarme ruimte, hoewel sommige opgenomen patiënten er 
therapeutisch baat zouden bij hebben en de patiënten zelf er frequent om 
vragen (cfr. tevredenheidsenquête). 

 
Tijdens de terugkomdag geeft het ziekenhuis aan dat een aantal zaken in 2014 
geremedieerd worden of worden opgenomen in het masterplan. 

 
 

5.2 Patiëntendossier 
• Er wordt in het ziekenhuis sinds begin 2012 algemeen gebruik gemaakt van een multi- 

disciplinair elektronisch patiëntendossier (OBASI®). In een overzichtsblad heeft elk multi- 
disciplinair teamlid onmiddellijk zicht op de belangrijkste informatie (vrijheidsgraad, ver- 
hoogd suïciderisico, …). Het dossier is een continuüm bij transferts tijdens een opname en 
over verschillende opnames heen. Het patiëntendossier is gelinkt met andere applicaties 
(incidentenregistratie, afzonderingsregistratie) en al deze informatie is geïntegreerd op 
patiëntenniveau. Dit dossiersysteem laat toe dat elke discipline haar bevindingen en doel- 
stellingen kan invoeren. Alle acties binnen het EPD zijn traceerbaar via een login (indivi- 
dueel paswoord). Nagenoeg alle notities worden interdisciplinair gedeeld en zijn door alle 
behandelaars van de patiënt te consulteren. Ook de neerslag van de wekelijkse multi- 
disciplinaire patiëntbesprekingen is terug te vinden in het EPD. 
Deze informatisering ondersteunt de multidisciplinaire teamwerking. (AV) 

 
• Externe artsen noteren ook in het EPD. Binnen het EPD zit de toegang tot het medica- 

tievoorschrift en het medicatieschema van de patiënten (volledig elektronisch). Het 
systeem laat enkel voor ingelogde artsen een medicatievoorschrift toe. (SP) 

 
• Er werden ook enkele verbetermogelijkheden gezien: (Aanb) 

o Het aantal contacten dat een bepaalde discipline (bv. psycholoog of psychia- 
ter) met de patiënt had, kon niet eenduidig worden afgeleid uit het dossier: 
enkel op basis van de ingebrachte observaties (die chronologisch verschijnen, 
los van de inbrengende discipline) kan afgeleid worden wanneer een bepaalde 
discipline een contact heeft gehad met de betrokken patiënt, en dit op voor- 
waarde dat ook effectief een observatie werd ingebracht (wat niet systematisch 
blijkt te gebeuren). 

o Ook gesprekken met familie of andere leden uit de context moeten vooral uit 
de (soms lange lijst met) observaties worden bijeengepuzzeld. 

o De heldere getrapte en samenhangende structuur die op beleidsvlak wordt 
gevolgd in het ziekenhuis, wordt niet in dezelfde mate teruggevonden in de 
opbouw van het patiëntendossier. Zo moeten de behandeldoelstellingen van 
de patiënt meestal gezocht worden in het verslag van de teamvergadering 
waarop die werden vastgelegd, waardoor de systematiek in het handelen en 
de samenhang met de meest recente acties niet optimaal ondersteund worden 
door het dossier. 
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6 Medewerkers 
 

 

 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• In november 2013 waren 109,60 VTE medewerkers actief in het departement patiënten- 
zorg (verpleegkundig en paramedisch). 
Er waren (AV) 

o 5,80 VTE teamcoördinatoren, ook wel hoofdverpleegkundigen genoemd 
o 1 VTE teamcoördinatoren (vervanging wegens zwangerschap, maar reeds 

werkzaam in het ziekenhuis) 
o 21 VTE bachelor verpleegkundigen 
o 34,20 VTE gegradueerde verpleegkundige 
o 9,70 VTE bachelor orthopedagogie 
o 12,90 VTE master psychologie 
o 1 VTE master pedagogie 
o 1 VTE master criminologie 
o 9,20 VTE ergotherapeut 
o 0,50 VTE dramatherapeut 
o 1 VTE kinesist 
o 0,40 VTE master PMT 
o 0,70 VTE logopediste/criminologe 
o 0,50 VTE muziektherapeut 
o 0,50 VTE logopediste 
o 3,90 VTE regentaat 
o 6,30 VTE maatschappelijk werker 

• PZ Heilige Familie heeft per afdeling administratieve en logistieke medewerkers (in totaal 
3 VTE) in dienst alsook puur logistieke medewerkers per afdeling (in totaal 3,20 VTE). 
(AV) 

 
• Het ziekenhuis doet beroep op een zelfstandige diëtiste, pedicure en kapster. Patiënten 

kunnen via de verpleegkundigen een afspraak maken. (AV) 
 

• Op het moment van de audit hadden in het departement patiëntenzorg 29 van de 152 
medewerkers (verpleegkundig en paramedisch) recht op ADV-dagen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis werkt met referentieverpleegkundigen (agressie, zelfverwondend gedrag, 

KOPP, diabetes, onthaal nieuwe medewerkers,...) waardoor de betrokkenheid bij tal van 
projecten gedragen is en medewerkers waardering krijgen. (AV) Deze referentieverpleeg- 
kundigen hebben geen functieomschrijving voor dit deel van hun werk. (Aanb) Feedback 
uit het overleg van referentieverpleegkundigen (3 à 4 keer per jaar) vormt een vaste 
rubriek op het teamoverleg. (AV) Aanbeveling om referentieverpleegkundigen te onder- 
steunen (eventueel door vorming) in het geven van feedback of bij het implementeren van 
nieuwe zaken. (Aanb) 

 
• In het ziekenhuis zijn er functieomschrijvingen uitgewerkt voor alle medewerkers. De om- 

schrijvingen zijn raadpleegbaar op het intranet. De functieomschrijvingen zijn praktische 
documenten die samen met de nieuwe medewerker worden ingevuld en die ook bij evalu- 
atie van de nieuwe medewerkers worden gebruikt. (AV) 

 
• Functioneringsgesprekken vinden plaats voor alle medewerkers die een jaar in dienst zijn. 

De functioneringsgesprekken kaderen in een visie van het ziekenhuis over medewerkers- 
begeleiding en -coaching. Er werd een folder en informatiebundel i.v.m. het voorbereiden 
van een functioneringsgesprek uitgewerkt. (SP) De teamcoördinatoren voeren functio- 
neringsgesprekken met de verpleegkundigen en sociale medewerkers van hun afdeling. 
De psycholoog voert functioneringsgesprekken met de therapeuten, de algemeen 
directeur met de directeur patiëntenzorg, die op haar beurt de functioneringsgesprekken 
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met de psychologen voor haar rekening neemt. Hat aantal gevoerde functionerings- 
gesprekken wordt geregistreerd en de teamcoördinator houdt een samenvatting van het 
gesprek bij. Op het verpleegoverleg worden het streefcijfer (100%) en de signalen uit de 
functioneringsgesprekken besproken. Zowat alle afdelingen halen het streefcijfer. (AV) 
Naast functioneringsgesprekken wordt veel tijd en aandacht besteed aan onder andere 
sollicitatiegesprekken, evaluatiegesprekken, exitgesprekken en ook staygesprekken (na 
afloop van de proefperiode). (SP) 

 
• In de “spiegel personeelsbeleid” en in de overzichtslijst van de verpleegkundige staf geeft 

het ziekenhuis aan dat er naast de stafmedewerker patiëntenzorg (0,20 VTE) nog een 
verpleegkundige van de afdeling Vlonder voor 0,80 VTE instaat voor de functie begeleider 
(her)intreders. Dit strookt niet met de realiteit. (TK) De verpleegkundige van de Vlonder 
werkt geen 0,80 VTE als begeleider (her)intreders en er is op elke afdeling een peter/ 
meter die telkens voor 0,20 VTE belast is met het begeleiden van nieuwe medewerkers. 
(AV) Het onthaal en de inwerking gebeurt volgens specifieke onthaalprocedures nieuwe 
medewerkers (ook voor medewerkers van het onthaal en de sociale dienst), artsen in 
opleiding en nieuwe artsen. Naast een onthaaldag voor nieuwe medewerkers zijn er ook 
een aantal standaard opleidingen voorzien (bv. brandpreventie met examen, gebruik EPD 
en intranet QPR,....) en een aantal specifieke opleidingen per zorgprogramma (bv. gezins- 
training, groepsbegeleiding,...). 
Iedere discipline heeft een inwerkplan (dat de nieuwe medewerker bij zich houdt) en er is 
een portfolio per afdeling voor de logistieke medewerkers en de administratieve mede- 
werkers. Een portfolio is een leidraad voor de nieuwe medewerker tijdens zijn proef- 
periode, en wordt besproken met de meter en/of peter. Uit gesprekken en nazicht op de 
afdelingen blijkt dat deze instrumenten gebruikt worden zoals het hoort en men effectief 
veel aandacht geeft aan de begeleiding van de nieuwe medewerkers alsook aan de 
meters/peters die deze mensen ondersteunen. Ook aan de inwerking van een nieuwe 
coördinator wordt veel belang gehecht (individuele gesprekken, tweedaagse opleidin- 
gen,...). (SP) 

 
• Aanbeveling om per medewerker van een afdeling fiches uit te werken met de geplande of 

begrote directe zorgtijd, de indirecte tijd en de tijd die besteed wordt aan nevenactiviteiten. 
Deze fiches zorgen voor ondersteuning, transparantie en duidelijkheid naar taakinvulling 
en zorgzwaarte en zorgen ervoor dat medewerkers die voor verschillende afdelingen 
werkzaam zijn (bv. teamcoördinatoren) niet overstelpt worden met opdrachten van alle 
afdelingen. (Aanb) 

 
• Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 3 

VTE, waarvan 1,2 VTE verpleegkundigen en 0,53 VTE zorgkundigen. Men beschikt over 
een mobiele equipe van 2,75 VTE, waarvan 2,25 VTE gegradueerde verpleegkundigen en 
0,50 VTE ergotherapeut. Vanaf januari 2014 is de bestaffing opnieuw volledig. (AV) 
We bevelen aan om na te gaan hoe de Patio en De Korbeel beroep kunnen doen op de 
mobiele equipe, ondanks de specificiteit van de doelgroep. (Aanb) 

 
• Indien er op de volwassenenafdeling geen vervangingen nodig zijn hebben de verpleeg- 

kundigen een roulement waarbij ze maandelijks van afdeling veranderen, zodat ze alle 
afdelingen voldoende blijven kennen. Er is ook een halftijdse ergotherapeut die inzetbaar  
is voor vervangingen op verschillende afdelingen; wanneer er geen nood is aan vervangin- 
gen, is deze wekelijks op een andere afdeling actief. 
De uurregeling betreft enkel vroege en late diensten, geen weekends en nachtdiensten. 
De teamcoördinator van De Kiel en Het Anker coördineert de werking van de mobiele 
equipe in overleg met de andere coördinatoren en voert de functioneringsgesprekken met 
deze medewerkers. Ze worden als mobiele equipe ingezet bij onmiddellijke vervanging  
van een afwezigheid (ziekte van personeelslid, denkdagen) en invulling bij toename van 
de werkdruk (ondersteuning bij ECT, verpleegvergadering). (AV) Een meetinstrument om 
de werklast te meten is er niet. (Aanb) De reden en de duurtijd van de inzet van de mobie- 
le equipe wordt geregistreerd en systematisch teruggekoppeld op het verpleegoverleg. 
(SP) 
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• De vaste nachtdiensten maken deel uit van een vaste afdeling (12,25 VTE). De nacht- 
verpleegkundigen werken in principe niet overdag. Op De Korbeel is dat op vraag van een 
nachtverpleegkundige wel gebeurd en werd er voor die twee dagen een gestructureerd 
programma (o.a. overleg) voorzien. (AV) 
We bevelen aan om de vaste nachtmedewerkers systematisch een periode per jaar tij- 
dens de dagdiensten in te schakelen (bv. deelname aan teamvergaderingen of afdelings- 
dag), zoals ook vermeld staat in de functieomschrijvingen. (Aanb) Twee keer per jaar is er 
een overlegmoment met alle nachtverpleegkundigen o.l.v. de coördinator de Boeg en het 
Anker en vorming (bv. PTV-training) wordt samen per groep van nachtverpleegkundigen 
gevolgd. (AV) 

 
• Uit gesprekken blijkt dat er tijdens intervisie en/of supervisie (afhankelijk van de afdeling) 

aandacht besteed wordt aan de opvang van de medewerkers/artsen na schokkende 
gebeurtenissen en dat medewerkers en artsen beroep kunnen doen op een privépsycho- 
loog na een ernstig incident. In de procedure staat vermeld dat medewerkers een beroep 
kunnen doen op een vertrouwenspersoon of op een medewerker van het CGG Mandel en 
Leie. (AV) Dit is niet gekend op de werkvloer. (TK) Registratie van de geraadpleegde 
opvangmogelijkheid gebeurt niet. (Aanb) 

 
• Na een melding van agressie (gebeurt via mail aan de directeur patiëntenzorg en alle 

coördinatoren, de directie en de arts van de afdeling) wordt het agressie-incident of de 
schokkende gebeurtenis besproken met de betrokken medewerker en nadien op het 
verpleegoverleg zodat hier verbeterpunten uit gehaald worden. (AV) 

 
 
 

6.2 Vrijwilligers 
 

• Op de moment van de audit zijn er in het ziekenhuis 6 vrijwilligers actief, allen in de 
cafetaria van het ziekenhuis. Hiervoor is er een procedure en een contract. Bij deze 
vrijwilligers behoren ook ex-patiënten van de afdeling De Boeg. 
De aansturing van de vrijwilligers gebeurt door de coördinator van de Boeg. (AV) Dit is 
niet vermeld in het organogram. (TK) 

 
 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 

• Er gaat in dit ziekenhuis veel aandacht naar vorming. (SP) 
o Naast een aantal stroomdiagrammen i.v.m. het opmaken en realiseren van 

een vormingsplan, behoeftebepaling, inschrijving en betaling, organisatie en 
registratie, borging en evaluatie,...., beschikt het ziekenhuis ieder jaar over een 
overkoepelend vormingsplan en een vormingsplan per afdeling. Daarnaast 
heeft men een jaarverslag (met registratie van aantal uur vorming per mede- 
werkers (en dit voor de afdelingen, staf en directie, ondersteunend personeel), 
aantal uur vorming en kostprijs, wie interne vormingen gaf, aantal vormingen 
per thema en wetenschappelijke activiteiten gevolgd door de artsen). 

o Op de afdelingen is het beleidstrio of -quatro verantwoordelijk voor het 
vormingsbeleid. Indien het gaat over langdurige externe opleidingen beslist de 
directeur patiëntenzorg – eventueel na overleg met het directiecomité (werd 
vastgelegd in een overeenkomst) – of de vorming kan gevolgd worden. 

o Tijdens tal van overlegmomenten (verpleegoverleg, intervisie) wordt aandacht 
besteed aan casusbesprekingen. Dit kan op vraag van medewerkers zelf. 

o Het ziekenhuis opteert om een aantal medewerkers van een afdeling dezelfde 
externe specifieke vorming te laten volgen opdat de inhoud van de vorming 
dan meer gedragenheid heeft op de werkvloer. 
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• Het ziekenhuis faciliteert het volgen van langdurige psychotherapeutische opleidingen, 
zowel financieel als door vrijstellingen van werktijd. (SP) 

 
• Iedere arts heeft recht op het volgen van bijscholing tijdens de werkuren. De aanvragen 

voor bijscholing van de artsen worden behandeld door de hoofdarts. (AV) 
 
 

6.4 Bestaffing 
 

• Per afdeling is er ’s nachts één verpleegkundige. De deur tussen de afdeling De Bolder en 
De Patio (beide gesloten afdelingen) wordt tijdens de nacht opengezet, waardoor de 
nachtverpleegkundigen elkaar kunnen gaan helpen en horen. (AV) 

 
• Er werd volgend knelpunt vastgesteld in verband met de nachtpermanentie: (TK) 

Het toezicht op afgezonderde patiënten wordt beschreven in de “gedragscode met betrek- 
king tot de afzondering van opgenomen patiënten”. Hierin wordt niet vermeld dat (tijdens 
de dag en nacht) men met twee verpleegkundigen moet zijn om binnen te gaan in een 
afzonderingskamer. Er is ’s nachts slechts één verpleegkundige aanwezig per afdeling . 
De afdelingen De Bolder en De Korbeel hebben twee of meerdere afzonderingskamers. 
Het is niet duidelijk hoe de directie verwacht dat afdelingen het toezicht op patiënten in 
afzonderingskamers (op verschillende manieren) organiseren. 
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7 Processen 
 

 

 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 

• De werking van de A-, K- en For-K-diensten is vrij sterk van elkaar gescheiden. (AV) 
 

A-dienst 
 

• Volgende zorgprogramma’s worden aangeboden: (AV) 
o De Bolder (gesloten afdeling) 

crisisopvang en diagnosestelling 
o De Kiel 

stemmings- en relatieproblemen 
o Het Anker 

depressie- en angststoornissen 
o De Boeg 

psychosezorg en resocialisatie 
o De Vlonder 

verslavingszorg (voornamelijk alcohol en medicatie) 
In de zorgprogramma’s die worden aangeboden vanop een open afdeling is telkens vol- 
ledige hospitalisatie, dagbehandeling en ambulante nabehandeling mogelijk. (SP) 
Daarnaast wordt door “De Fender” (een beperkte equipe van twee halftijdse mede- 
werkers) voor- en nazorg in de thuissituatie aangeboden. 

 
• Binnen de A-dienst worden elke verdieping telkens twee zorgprogramma’s aangeboden: 

enerzijds De Kiel / Het Anker, anderzijds De Boeg / De Vlonder. 
Binnen de betrokken zorgprogramma’s worden de verpleegposten en de slaap- en leef- 
ruimtes gedeeld; ook de hoofdverpleegkundige/coördinator en de administratieve onder- 
steuning zijn gemeenschappelijk voor beide. De therapeutische ruimtes worden dan weer 
van elkaar gescheiden, en ook de therapeutische en verpleegkundige equipe (met uitzon- 
dering van de nacht) is toegewezen aan één van beide programma’s. Slechts een heel be- 
perkt aantal activiteiten (bv. KOPP-sessies, start to run) worden zorgprogramma-overstij- 
gend aangeboden. 
Deze constructie maakt dat alleen de coördinator (die twee zorgprogramma’s coördineert) 
een dubbele vergaderlast heeft. Dit wordt door de betrokkenen niet als een probleem 
ervaren. Het samenhuizen van twee zorgprogramma’s werd door medewerkers integen- 
deel meermaals als een meerwaarde benoemd. (AV) 

 
 

K- dienst (De Korbeel) 
 

o Leefgroep 1 (0 tot 7 jaar) 
o Leefgroep 2 (6 tot 12 jaar) 
o Leefgroep 3 (12 tot 16 jaar) 
o Schoolgroep 
o Infantwerking 
o ACO (Adolescenten in crisisopname – i.s.m. AZ Groeninge) 
o JRB-bedden (For-K in K) 
o Samen Bewegen (psychomotore groepstherapie voor kinderen met ADHD en 

hun ouders) 
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For-K-dienst (De Patio) 
 

o De Patio residentieel (gesloten afdeling) 
o De Patio outreach (diagnostisch team en begeleidingsteam) 

 

• Alle psychiaters verlenen ook poliklinische zorg vanuit PZ Heilige Familie (ongeveer 6.500 
sessies in 2012). (AV) In de toekomst wil men de integratie tussen de poliklinische zorg en 
de rest van het aanbod verder versterken. 

 
• De behandelprogramma’s van alle deelwerkingen evenals de klinische processen zijn 

uitvoerig geëxpliciteerd en beschikbaar via QPR. (AV) 
 

• Er zijn therapieprogramma’s (weekschema’s) per zorgprogramma. (AV) Vaak wordt een 
dubbel programma aangeboden, waarbij kan gekozen worden welk van beide parallelle 
sessies meest geïndiceerd is voor welke patiënt. (SP) 

 
• We bevelen aan om na te gaan hoe vaak de patiënt individueel contact heeft met de 

verschillende disciplines, alsook de verhouding tussen het individuele en het groeps- 
aanbod te evalueren. (Aanb) 

 
• Over de mogelijkheid tot opname van volwassenen wordt beslist in overleg met een arts 

(eventueel de arts van wacht). In uitzonderlijke situaties (gekende patiënt door arts van 
consultatie, heropname) gebeurt de opname zonder overleg met een arts. Overleg rond de 
haalbaarheid van opname en de draagkracht van een team bij patiënten met een zwaar 
ziekteprofiel is mogelijk. (AV) 

 
• Over een opname op de kinderafdeling beslist een opnameteam dat om de 14 dagen 

samen komt. Dit team bestaat uit de coördinatoren, een arts en de maatschappelijk wer- 
ker. Bij deze laatste gebeuren ook de aanmeldingen. Op het moment van de inspectie zijn 
staan er 23 patiënten op de wachtlijst voor leefgroep 3. (AV) Een groot deel (gemiddeld 
bijna 40%) van de opnametijd in De Korbeel is oneigenlijk, in die zin dat er geen klinische 
indicaties meer zijn voor een verdere kinderpsychiatrische opname, maar dat er wel nog 
moet overbrugd worden in afwachting van een geschikte doorverwijzing. 

 
• Therapieën zijn beperkt tot de kantooruren. In de opnamebrochure wordt expliciet vermeld 

dat er in het weekend geen therapieën zijn voorzien. (AV) ’s Avonds en in het weekend is 
er geen gestructureerd activiteitenaanbod. (Aanb) 

 
• Op afdeling De Korbeel zijn geen systematische gesprekken tussen de kinderen en de 

psychiaters. Gesprekken met de psychiater worden gepland door de verpleegkundigen, bij 
crisissituaties stijgt de frequentie. Tijdens observatieperiodes is er meer overleg tussen de 
psychiater en het kind, daarna kan dit gaan tot een gesprek per maand. 
Ook op De Patio wordt het initiatief tot psychiatrische consultaties bij de jongeren gelegd; 
er wordt vanuit de afdeling enkel over gewaakt dat de minimale frequentie van 1 keer per 
maand gehaald wordt. De arts is wel aanwezig tijdens de wekelijkse teambespreking. (AV) 

 
• Op de volwassenenafdelingen ligt de minimumfrequentie van psychiatercontact doorgaans 

hoger. Bijkomend kunnen patiënten een consultbriefje invullen als ze de psychiater of 
psycholoog wensen te spreken. Uit de dossiersteekproeven blijkt dat patiënten zowel de 
psycholoog als de psychiater minstens wekelijks spreken. (AV) 

 
• Gedwongen opnames van volwassenen gebeuren quasi exclusief op De Bolder (ongeveer 

70 in 2012) en zijn bijna zonder uitzondering beperkt tot de observatieperiode. Bij een 
vonnis “verder verblijf” wordt de patiënt doorgaans overgebracht naar een ander psychia- 
trisch ziekenhuis in de regio. 
De Korbeel is de enige West-Vlaamse K-dienst met een erkenning voor gedwongen op- 
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name. Qua aantallen stelt dit niet meteen problemen, maar het feit dat de kinderen in 
kwestie vaak uit een verafgelegen regio afkomstig zijn, legt een zware hypotheek op het 
contextueel werken. (AV) 

 
• In dit ziekenhuis wordt er elektroconvulsietherapie (ECT) aangeboden, maar niet binnen 

de ziekenhuismuren. De therapie wordt uitgevoerd in het AZ Groeninge in Kortrijk. (AV) 
 

• Er wordt naar gestreefd om bij het ontslag van een patiënt een voorlopige ontslagbrief te 
versturen naar of mee te geven voor de huisarts, met essentiële informatie en met de 
mededeling dat de definitieve ontslagbrief binnen de twee weken volgt. (AV) 

 
 
 

7.2 Medicatiebeleid 
 

Situering 
 

• Het ziekenhuis beschikt over een eigen ziekenhuisofficina. Deze levert geen medicatie 
aan andere voorzieningen. (AV) 

 
• De apotheek is elke weekdag open van 7u00 tot 11u00. Buiten de openingsuren kan er 

beroep gedaan worden op de wachtdienst van de apotheek van het AZ Groeninge te 
Kortrijk waarmee een formeel samenwerkingscontract bestaat. In de praktijk wordt deze 
wachtdienst nooit gebruikt. De apotheker neemt steeds de telefoon op als ze gebeld wordt 
buiten de werkuren. (AV) 

 
• Tijdens de audit werd gesproken met de apotheker. Naast een bezoek aan de apotheek 

was medicatiedistributie ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de verschillende 
zorgeenheden. (AV) 

 
 

Beleid en strategie 
 

• De apotheker neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis waar- 
onder het Comité Ziekenhuishygiëne, het Medisch-Farmaceutisch Comité, het Comité 
Medisch Materiaal en de medische stafvergadering. (AV) 
De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité en rapporteert volgens het orga- 
nogram direct aan de algemeen directeur. Thema’s met betrekking tot medicatiedistributie 
maken deel uit van bestaande geformaliseerde overlegmomenten zoals MFC en het 
Comité Ziekenhuishygiëne. Met de algemeen directeur is er maandelijks overleg, zonder 
verslaggeving. Er is geen formeel overleg met de hoofdarts of het artsenkorps noch met 
de verpleegkundigen. De apotheker wordt af en toe uitgenodigd op diensthoofdenoverleg 
en dagelijks komen de hoofdverpleegkundigen zelf op de apotheek de medicatie van hun 
afdeling halen. (AV) 
De klinische aspecten van het medicatiegebeuren moeten meer benadrukt worden. De im- 
pact van de apotheek kan verhoogd worden door een systematische en structurele betro- 
kkenheid op het beleidsniveau (bv. uitnodiging op het directiecomité wanneer medicatie- 
beleid aan bod komt, verslaggeving van overleg). (TK) 

 
• De apotheek stelt geen eigen jaarverslag samen en heeft geen eigen beleidsplan. De apo- 

theek is ook niet betrokken bij de opmaak van het algemene jaarverslag of de beleids- 
plannen. Elementen van de processen betreffende de medicatiedistributie zijn hier en daar 
terug te vinden in andere documenten, maar een werkelijk strategisch beleid voor het 
apotheekgebeuren staat niet uitgeschreven. (TK) In het ziekenhuisbrede jaarverslag 
vinden we gegevens over de werking van de apotheek (weergave van verschillende 
cijfergegevens over het verbruik en financieel). Op het moment van de audit loopt één 
project voor de apotheek (FOD-project hoogrisicomedicatie). (AV) 
Het jaarverslag van de apotheek zou een grotere impact hebben moest het meer als een 
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beleidsinstrument geconcipieerd worden. We bevelen aan om een jaarverslag rond het 
medicatiegebeuren met een ruimere invalshoek op te stellen, al dan niet geïntegreerd in 
het ziekenhuisbrede jaarverslag, waardoor het zich leent tot het selecteren van acties voor 
het volgende jaar (inclusief SMART-geformuleerde doelstellingen en actieplannen). 
Als de apotheek deelneemt aan kwaliteitsverbeterende acties en doelstellingen binnen het 
ziekenhuis (of deze zelf opstart) kunnen de verschillende projecten vanuit medicatie- 
oogpunt in het jaarverslag toegelicht worden. (Aanb) 

 
• De communicatie tussen de apotheek en de afdelingen verloopt quasi volledig informeel. 

(AV) 
We bevelen aan om de communicatie daarnaast ook via meer structurele informatie- 
kanalen te laten doorstromen, zodat de afspraken door iedereen eenduidig begrepen 
worden en opvolging mogelijk wordt. (Aanb) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een ziekenhuisformularium. Bij het voorschrijven van een 

niet-formulariumproduct wordt dit automatisch door een equivalent formulariumgenees- 
middel gesubstitueerd. Volgens schatting wordt ongeveer 10% van de medicatie afgele- 
verd buiten het formularium, steeds voorschriften voor somatische geneesmiddelen van 
externe artsen of thuismedicatie die verdergezet wordt. (AV) 

 
 

Middelen 
 
 

• Het elektronisch medicatiepakket zit in het EPD ingebed. Niet alle functionaliteiten hiervan 
worden optimaal benut (bv. thuismedicatie, interactiewaarschuwing). Dit is een proces dat 
nog lopende is. (AV) Alleen artsen en de apotheker kunnen, via hun login, medicatie 
inbrengen in het EPD. (SP) Voorschriften van externe artsen zijn soms nog op papier. Ook 
voorschriften voor narcotica worden, bijkomend, nog op een individueel papieren voor- 
schrift genoteerd en ondertekend door de arts. (AV) 

 
• Er is één centrale spoedkast in het ziekenhuis. Deze beveiligde doorgeefkast bevindt zich 

tussen de apotheek en de gang. (AV) 
 

• Het percentage specialiteiten dat als unitdose afgeleverd wordt, wordt geschat op 50%. 
(AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• Er is één apotheker (0,5 VTE) zonder administratieve of logistieke hulp. (AV) 
 

Processen 
 

• Incidenten met betrekking tot de geneesmiddelendistributie worden geregistreerd binnen 
OBASI®. Ook incidenten binnen de werking van de apotheek kunnen in dit systeem ge- 
registreerd worden. (AV) Er zijn nog geen globale analyses mogelijk omdat dit meldings- 
systeem te recent (2013) in gebruik werd genomen. Individuele incidenten worden wel 
opgevolgd en verbeteracties opgestart. 
Uit gesprekken blijkt dat enkel verpleegkundigen medicatie-incidenten melden. We beve- 
len aan om ook de andere beroepsgroepen te stimuleren hier aan deel te nemen. (Aanb) 
Niet alle incidenten van de medicatiedistributie worden gemeld in het systeem, maar soms 
rechtstreeks aan de apotheker, soms zonder formele registratie. (TK) 

 
• De medicatieaflevering vanuit apotheek naar de afdelingen gebeurt voor maximaal 5 

dagen. (AV) 
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• Er zijn geen medicatiestocks op de afdelingen. Voorgeschreven en afgeleverde medicatie 
wordt in bakjes met identificatie per patiënt bewaard in afsluitbare kasten in de 
verpleegposten. (AV) 
De manier van werken houdt een aantal risico’s in: (TK) 

o Halve pilletjes worden in de bakjes gelaten waardoor eenduidige identificatie 
niet steeds meer mogelijk is. 

o Niet alle medicatie is in eenheidsverpakking beschikbaar. Blisters moeten 
soms verknipt worden wat identificatie (vervaldatum, naam, lotnummer) 
bemoeilijkt. 

 
• Medicatie kan uit de noodkast genomen worden via een specifieke procedure die gemid- 

deld 2 keer per dag gebruikt wordt. De weggenomen medicatie wordt steeds geregistreerd 
en men mag maximaal voor 1 dag medicatie nemen. Indien het benodigde medicijn ook 
niet in de centrale spoedkast aanwezig is, dan is de wachtdienstregeling van kracht. Er 
zitten geen narcotica in de spoedkast; deze worden afzonderlijk bewaard in de apotheek. 
(AV) 

 
• De temperatuur van de koelkasten wordt geregistreerd volgens afdelingsspecifieke proce- 

dures. De apotheek krijgt maandelijks een overzicht van de afwijkingen. Bij afwijkingen 
dient de afdeling de technische dienst te verwittigen. (AV) We bevelen aan om in de 
procedure duidelijke afspraken te maken met betrekking tot ‘het op de hoogte brengen van 
de apotheker’. Het risico dat medicatie te lang te koud of te warm bewaard wordt moet zo 
laag mogelijk gehouden worden. (Aanb) 

 
• De apotheker kan via het EPD een volledig zicht hebben op het medicatieschema en de 

thuismedicatie van de patiënt. (AV) 
 
 

Resultaten 
 

• Er zijn nagenoeg geen naschriften (< 1%). (AV) 
 

• Op verschillende afdelingen werden verknipte blisters teruggevonden, evenals losse en 
halve medicatie. Deze medicatie is niet meer identificeerbaar en controleerbaar op verval- 
datum en vormt een risico voor de patiëntveiligheid. (TK) 

 
• Er zijn een aantal patiëntenbrochures rond specifieke geneesmiddelen beschikbaar. (SP) 

 
• Er werd geen vervallen medicatie aangetroffen op de bezochte afdelingen of in de spoed- 

kast. (AV) 
 

• De afdelingen hebben geen stock van narcotische medicatie. (SP) 
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7.3 Agressiebeleid en dwangmaatregelen 
 

Beleid en strategie 
 

• In het PZ Heilige Familie voert men een anti-agressie beleid waarbij men vertrekt van het 
crisisontwikkelingsmodel. Zowel de A-diensten, de K-dienst als de For-K-dienst hebben 
een eigen visie. Het uitgangspunt van de A-dienst ligt op het voorkomen van afzonderings- 
situaties door tijdig en preventief te interveniëren. Vanuit de K-dienst en de Patio benadert 
men agressie vooral vanuit relaties en gevoelens. Op alle diensten vertrekt men van pre- 
ventie op niveau van de patiënt, het niveau van de begeleider, van op het niveau van de 
dienst en vanuit het opname- en ontslagbeleid. Wanneer er voor een escalerend agressie- 
incident geen gepaste interventie en mogelijke alternatieven zijn, gaat men over naar een 
noodmaatregel: afzonderen, waarbij men fixeren beschouwt als de meest extreme vorm 
van bewegingsvrijheidsbeperking, die enkel plaats vindt in de context van afzondering 
waarbij het noodzakelijk is om meer beveiligend op te treden. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over tal van documenten i.v.m. dwangmaatregelen met allerlei 

visies, termen, procedures, bijhorende afspraken en formulieren waardoor het beleid ver- 
warrend is en het moeilijk is om deze documenten regelmatig te evalueren en te actuali- 
seren. (TK) 
Het ziekenhuis beschikt naast de ziekenhuisbrede opleidingssyllabus “omgaan met drei- 
gend destructief gedrag”, per doelgroep over tal van documenten in verband met het voor- 
komen en uitvoeren van dwangmaatregelen: (AV) 

 
o Voor de K- en For-K-dienst beschikt men over: 

• tal van stroomschema’s i.v.m. dwangmaatregelen: o.a. preventie, 
voorbereiding, interventie, opvolging van de interventie, verslag, 
dwangformulier, agressieregistratie, observatie tijdens dwangmaat- 
regel, parameters, teamtechniek, praktische afspraken, beëindigen, en 
specifiek voor de K-dienst: gebruik van camera en intercom in de 
afzonderingskamer. 

• een gedragscode, uitgewerkt in de syllabus: “omgaan met dreigend 
destructief gedrag” 

• een afsprakenbundel (o.a. concreet wat doen en wanneer, afspraken 
per leefgroep, invullen agressieregistratie, dwangformulier, fixatie, 
afsluiten, orde in crisiskamer, agressieregistratie) omtrent afzondering 
en fixatie binnen de Korbeel. 

 
o Voor de A-dienst beschikt men over: 

• tal van stroomschema’s i.v.m. dwangmaatregelen identiek aan deze 
van de K-dienst en de Patio, behalve voor wat het gebruik van de 
camera en de intercom betreft. 

• een protocol verzorging crisiskamerpatiënt A-dienst (o.a. afspraken 
rond toezicht, evaluatiemoment met arts, specifieke afspraken rond 
fixatie, specifieke afspraken rond overleg, verslaggeving en verzor- 
ging. 

 
• Een checklists “Algemene afspraken” wordt als hulpmiddel op de afdelingen gebruikt. Naar 

aanleiding van o.a. een zelfevaluatie (analyse van registratiegegevens) hebben de 
agressiewerkgroep en de kwaliteitscoördinator beslist om in het meerjarenbeleidsplan van 
het ziekenhuis een verbeterproject op te starten om alle documenten i.v.m. agressie in het 
PZ Heilige Familie te centraliseren en te actualiseren tot één ziekenhuisbrede visie, met 
aandacht voor de eigenheid van de verschillende doelgroepen. Hiervoor werd een project- 
fiche met projectstappen ontwikkeld. Op het moment van de audit werd de nieuwe struc- 
tuur omtrent agressie en dwang voorgelegd. (AV) 
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• Gesloten afdeling De Bolder is naar aanleiding van de hoge cijfers van het gebruik van de 
crisiskamer een project “beperken van het gebruik van de crisiskamer” aan het uitwerken 
in het beleidsplan. (AV) 

 
• Uit de hierboven vermelde documenten blijkt dat het ziekenhuis belang hecht aan ethische 

aspecten bij het nemen van dwangmaatregelen (keuzevrijheid, privacy, onschendbaar- 
heid, afzonderen met of tegen wil). (SP) Hoe het contact met de ombudsdienst moet 
verlopen tijdens een afzondering staat nergens vermeld. (Aanb) 

 
• Op de For-K-dienst werkt men – naast het sanctionerend en begrenzend handelen ten 

aanzien van de jongere in kwestie – aanvullend aan het agressiebeleid ook met interne 
herstelbemiddeling waarbij een herstelbemiddelingsgesprek wordt opgezet tussen de 
jongere en de betrokken medewerker(s), en/of een herstelactie wordt afgesproken (bv. 
beschadigde muur herschilderen, gaten in de muur opstoppen, ..). De effecten hiervan 
worden als heel sterk ervaren, voor beide partijen. (SP) 

 
 

Middelen 
 

• Criteria voor de infrastructuur en ligging van de afzonderingskamers staan uitgeschreven 
in de bundel “Omgaan met dreigend destructief gedrag”. (AV) 

 
• In diezelfde bundel staat vermeld dat “de afspraken rond comfort, privacy, verluchting, 

verlichting, verwarming en sanitair verschillend zijn uitgewerkt per afzonderingskamer”. 
(AV) Deze afspraken zijn niet uitgewerkt. (TK) 

 
• De afzonderingskamers bevinden zich op de afdeling De Bolder, de Korbeel en de Patio. 

Op de gesloten afdeling De Bolder bevinden zich 2 afzonderingskamers: deze zijn voor- 
zien van een sas, een vast bed, daglicht, klimatisatie, wasgelegenheid, klok, een krijtbord 
en een rookdetector. 
De lendengordel ligt steeds klaar op het bed ongeacht of de patiënt gefixeerd gaat worden 
of niet (met uitzondering van één afzonderingsruimte in De Bolder). Uit gesprek blijkt dat 
de lendengordel nooit alleen gebruikt wordt maar men indien nodig minimum een 3- 
puntfixatie hanteert. (AV) 
Volgende verbeterpunten werden opgemerkt: (TK) 

o Scheurbaar linnen wordt enkel gebruikt wanneer er risico is op suïcide. 
o Bij lange afzonderingen is de infrastructuur te beperkt (maaltijden moeten op 

het bed gebeuren, mogelijkheden voor bezoek,...) 
o Er is geen oproepsysteem voorzien in de kamer. (NC) 

Op De Patio is er één afzonderingskamer. Deze heeft een vast bed, daglicht, klimatisatie, 
een sas met sanitair, klok, een rookdetector. Er is geen wasgelegenheid. Er is geen 
cameratoezicht mogelijk, en ook geen oproepsysteem. Er is wel een permanent intercom- 
systeem, wat auditief contact tussen de afzonderingsruimte en de verpleegpost mogelijk 
maakt. (AV) 

 
Volgende verbeterpunten werden opgemerkt: (TK) 

o Tijdens de nacht worden op basis van een standing order (in alle dossiers 
aanwezig) alle kamers op slot gedaan; dit wordt niet geregistreerd als dwang, 
wel als veiligheidsmaatregel. Uit gesprek blijkt dat dit is vanuit veiligheid voor 
de nachtverpleegkundige. Wanneer jongeren het strikt kamerprogramma 
volgen in functie van hun behandelprogramma kunnen tijdens de kamer- 
momenten de deuren gesloten worden. Ook dit wordt niet beschouwd en 

31 
Auditverslag PZ Heilige Familie, Kortrijk, E528, november-december 2013 

 



geregistreerd als dwang, wel als veiligheidsmaatregel. Wanneer de kamer op 
slot is wegens een agressie-incident wordt dit wel als dwang geregistreerd. 

 
Op de afdeling De Korbeel beschikt men over een kamer (voor de drie leefgroepen) waar 
gefixeerd kan worden. Daarnaast is er een rustige ruimte (afzonderingskamer) voor leef- 
groep 2 en leefgroep 3 en een prikkelarme ruimte of time out ruimte (zachte muurbekle- 
ding) voor leefgroep 1. In de prikkelarme ruimte wordt niet gefixeerd en is steeds een 
medewerker bij het kind. Verder bevindt zich in leefgroep 2 de ‘uilenkamer’ die uitzonder- 
lijk als afzonderingskamer gebruikt wordt als de andere bezet zijn. In de toekomst wil men 
de visie en het doel van deze kamer in samenspraak met de arts heroriënteren. Daarnaast 
bevinden zich in leefgroep 3 twee crisis- of JRB- (jeugdrechtbank-)kamers. (AV) 
Volgende verbeterpunten werden opgemerkt: (TK) 

o De time-out ruimte en rustige ruimte (van Leefgroep 2 en 3) is voorzien 
van één sas. Beide kamers liggen naast elkaar, ver van de leefruimten 
en dichtbij de gesprekruimten. 

o In geen enkele afzonderingsruimte is een oproepsysteem voorzien. (NC) 
Er is wel intercom beschikbaar. 

 
• Uit gesprek blijkt dat op een A-dienst gefixeerd wordt in de zetel met een lendenband of 

met een voorzettafel. Dit wordt zelden gedaan en wordt besproken in de werkgroep 
agressie. (AV) Het gebruik van de lendenband in de zetel of de voorzettafel staat niet 
beschreven in de procedures en het gebruik ervan wordt niet geregistreerd. (TK) 

 
• De werkgroep agressie heeft in 2014 als doel op de open afdelingen een vragenlijst te 

implementeren om risicofactoren te laten identificeren die leiden tot agressief gedrag en 
over te gaan tot het gebruik van een crisiskaart die aangeeft hoe zorgverleners een patiënt 
best benaderen naargelang de fase van agressie. (AV) 

 
Medewerkers 

 
• Via regelmatige opleiding (o.a. tweedaagse opleiding voor nieuwe medewerkers, train the 

trainer principe op afdelingen, opfrissessies PTV-techniek (persoonlijke en teamgerichte 
veiligheidstechnieken), de syllabus “omgaan met dreigend destructief gedrag”, rollen- 
spellen met een acteur, een quiz, oefeningen op verbale agressie,.... ) tracht men mede- 
werkers te informeren over: hoe anticiperen op agressief gedrag en uitlokkende factoren 
van agressie trachten beperken. Wanneer de situatie toch dreigend wordt geeft men de 
medewerkers handvatten om goed te kunnen omgaan met dreigend verbaal geweld en 
destructief geweld. (AV) Uit nazicht van de individuele vormingslijsten en uit gesprekken 
blijkt dat vormingen i.v.m. het agressiebeleid en dwangmaatregelen systematisch en door 
tal van medewerkers (ook nachtverpleegkundigen) worden gevolgd en dat het ziekenhuis 
hier veel belang aan hecht. Ook artsen volgden de opleiding i.v.m. de PTV-techniek. (SP) 
In de toekomst gaan ook de medewerkers van de administratieve diensten en het onthaal 
opleiding over het agressiebeleid volgen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een agressie werkgroep (met inbegrip van een arts) en een 

werkgroep PTV die per kwartaal en indien nodig meer samen komen. Elke afdeling be- 
schikt over één of meer referentieverpleegkundigen agressie en trainers PTV-technieken. 
Voor de trainers PTV-technieken is er jaarlijks een externe terugkomdag. (AV) 

 
Processen 

 
• Voor het toezicht op de patiënten in de afzonderingskamers van afdeling De Bolder wordt 

er per shift een verantwoordelijke medewerker aangeduid. De taken van deze verantwoor- 
delijke staan opgesomd in een checklist, waarbij men stelt om, om de 30 minuten de 
toestand van de patiënt te gaan controleren. Op de checklist is er slechts plaats om om 
het uur af te tekenen wat men heeft uitgevoerd en gecontroleerd heeft; voor de nacht- 
dienst is er slechts een heel beperkte plaats voorzien. (AV) 
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• De procedures bevatten enkele sterke elementen: (SP) 
 

o Er is bepaald wat er qua communicatie (afspraken rond overleg, duidelijke 
verwachtingen, contactname met familie) dient te gebeuren. 

o Er wordt belang gehecht aan het beëindigen van de dwangmaatregel i.v.m. 
verdere verloop van opname en behandeling in team en met de patiënt. 

o Het toezicht op de Bolder wordt bewust via direct contact georganiseerd en 
niet via camerabewaking uit therapeutisch oogpunt van het belang aan 
persoonlijk contact. 

o Er wordt aandacht besteed in de procedures aan specifieke afspraken rond 
verzorging (verzorgd voorkomen, flebitis, decubitus, nicotineontwenning, ....) 

o Bij afzondering van kinderen worden ouders op de hoogte gebracht. 
 

• In de documenten met betrekking tot afzondering ontbreken volgende aspecten: (TK) 
o De beleidsoptie is niet om met 2 personeelsleden binnen te gaan in een 

afzonderingskamer. De verpleegkundige schat zelf het veiligheidsrisico in om 
alleen binnen te gaan. 
In de gedragscode staat vermeld: “spreek eventueel af om, in bepaalde om- 
standigheden, ook tijdens de nacht, met 2 verpleegkundigen de crisiskamer te 
betreden” en “bij nood kan je beroep doen op collega’s”. 

o Er wordt niet strikt vermeld dat een verpleegkundige minimum om het half uur 
bij de patiënt moet binnen gaan en er wordt niet vermeld dat dit telkens moet 
worden neergeschreven in het dossier. 

o De indicaties om over te gaan tot fixatie zijn onvoldoende geëxpliciteerd. 
Alternatieven staan wel beschreven. 

o Een duidelijke omschrijving van het strikt kamerprogramma van jongeren in 
JRB-kamers en de registratie hiervan alsook van het systematisch op slot doen 
van de kamers tijdens de nacht van de jongeren opgenomen op de Patio. 

o In de gedragscode staat vermeld dat bij elke overdrachtsmoment de indivi- 
duele planning die werd opgemaakt, wordt geëvalueerd, bevestigd of 
gewijzigd. Hiervan werden geen notities teruggevonden in de ingekeken 
dossiers. 

o Een gebruiksaanwijzing voor de 3- en 5-puntsfixatie. 
o De beschrijving van het onderhoud en nazicht van het fixatiemateriaal en de 

verantwoordelijken hiervoor ontbreken. 
o Niet alle verwante begrippen behorende tot de dwangmaatregelen zijn om- 

schreven (bv. verblijf in JRB-kamer met gesloten deur) en van sommige 
begrippen (bv. time out) is het onduidelijk of deze tot de dwangmaatregelen 
behoren. 

o Er wordt niets vermeld in de stroomschema’s i.v.m. manier van contactname 
met de ombudspersoon. 

o Volgende tegenstrijdigheid werd opgemerkt: in de gedragscode staat vermeld 
dat de arts dagelijks moet langsgaan in de afzonderingskamer (niet naleven 
kan leiden tot een zware beroepsfout); in de procedure voor De Korbeel staat 
vermeld dat de arts dagelijks voorziet in een evaluatiemoment, waarbij dit 
moment een individueel gesprek met de patiënt kan zijn of het toestandsbeeld 
bespreken met het team. Uit gesprek blijkt dat dit afhangt van het feit of de 
patiënt al dan niet slaapt. 

o Bij het uitprinten van de registratiefiches gaat de betekenis van de kleurcodes 
die gehanteerd worden voor de registratie van de fixatie verloren. Hierdoor 
wordt een afzonderingsfiche ondertekend waarvan de inhoud niet duidelijk is. 
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Resultaten 
 

• De registratie van dwangmaatregelen gebeurde tot eind 2012 in een Excel-tabel; sinds 
januari 2013 registreert men in OBASI®. Momenteel is er nog geen link met het agressie- 
meldsysteem. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een registratie van dwangmaatregelen in 2012. Op deze 

registratie staan ook de geregistreerde dwangmaatregelen per doelgroep (Bolder, 
Korbeel, Patio) sinds 2007. (AV) Hieruit valt een daling af te leiden. (SP) 

 
• Het aantal afzonderingen met fixatie op de volwassenenafdeling De Bolder was in 2012 

ongeveer 50%. In 2013 werd minder gefixeerd. (AV) Uit gesprek blijkt dat fixeren soms 
gebeurt omwille van andere dan patiëntgebonden redenen, bv. omdat de infrastructuur 
onvoldoende veilig is in verhouding tot de mate van toezicht die kan worden uitgeoefend. 
(TK) 

 
• Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt waarmee het ziekenhuis deelneemt aan een bench- 

marking voor de K-dienst en De Patio (aantal afzonderingen naar tijdsduur, aantal verschil- 
lende patiënten dat worden afgezonderd) met andere ziekenhuizen. De resultaten worden 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur, de beleidsvergaderingen van de afdelingen De Kor- 
beel en De Patio, de therapeutische staf van de A-dienst en de werkgroep agressie. Acties 
(bv. werken met klevers op deur) worden uitgewerkt. (SP) Uit gesprek blijkt dat het zware 
patiëntenprofiel van de Korbeel en de Patio tegenover het profiel van de opgenomen 
kinderen in de andere deelnemende ziekenhuizen zorgen voor de hoge cijfers. (AV) 

 
• De afzonderingsregistratiefiches worden pas ondertekend door de arts en de verpleeg- 

kundige na afloop van de afzondering. (NC) 
 

• Er werden 9 afzonderingsregistraties ingekeken. 
Uit de fiches en uit het patiëntendossier is niet te achterhalen wanneer en of een hulp- 
verlener effectief is binnen geweest en of de hulpverlener contact heeft gehad met de 
patiënt. Tevens is niet terug te vinden met hoeveel personen er telkens werd binnen 
gegaan. (NC) 

 
 

7.4 Suïcidepreventiebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

• Sinds 2013 beschikt het ziekenhuis over een werkgroep suïcidepreventie. Deze werk- 
groep kwam tot nu toe 2 keer samen onder de verantwoordelijkheid van een arts en heeft 
als doel het beleid i.v.m. suïcide verder uit te werken en de werking te toetsen aan 
evidence based richtlijnen van het Trimbos-instituut. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een visietekst suïcidepreventie, een checklist suïcideprotocol 

De Korbeel, evaluatie van het suïciderisico, en per doelgroep (A, K en For-K) stroom- 
diagrammen i.v.m. preventie, onnatuurlijke dood, opvang van medewerkers en familie, 
bieden van hulp en rehabilitatie. (AV) Uit gesprekken op de afdelingen blijkt dat er voor de 
taxering van het suïciderisico verschillende codes worden gebruikt. (TK) Op alle afdelin- 
gen wordt in het elektronisch dossier op de overzichtslijst van de patiënten een verhoogd 
risico aangeduid met de afbeelding van een lampje naast de naam van de patiënt, zodat 
dit snel zichtbaar is. (SP) 

 
• In de visietekst is een standpunt opgenomen van de ethische commissie; tevens is er veel 

aandacht voor de opvang van het team, o.a. draagkracht en verwerking door het team, 
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bijwonen van begrafenis, individuele supervisie, groepsbijeenkomsten en collegiale 
contacten, nabespreking,... . (SP) 

 
Processen 

 
• De gehanteerde suïcidecodes op afdeling De Bolder zijn dezelfde als die in AZ Groeninge, 

wat het omgaan hiermee bij transfer van patiënten vergemakkelijkt. (SP) 
 

• Verhoogd toezicht door de verpleegkundige dient te gebeuren om het uur (afdeling De 
Bolder: om het half uur) en vanaf score 3 is er een dagelijkse evaluatie met de psychiater 
en bespreking van de preventiemaatregelen vereist. 

 
• Doordat in het startscherm van het patiëntendossier een waarschuwing verschijnt naast 

elke patiënt waarvoor een suïcidecode werd ingegeven (ook wanneer die 0 is), wordt code 
0 niet ingevoerd. Hierdoor kan niet achterhaald worden of er bij de betreffende patiënt een 
risicotaxatie werd uitgevoerd. (Aanb) 

 
 
 

Resultaten 
 

• In 2011 werd het ziekenhuis geconfronteerd met een geslaagde suïcidepoging. 
Achteraf werd de opvang, de gesprekken en de procedure besproken en geanalyseerd 
door de therapeutische staf en de coördinator van de afdeling. Als verbeterpunt 
werden de deuren op de betreffende afdeling voorzien van veilige deurklinken. In 2012 
was er geen geslaagde suïcidepoging en in 2013 pleegden twee patiënten suïcide 
buiten het ziekenhuis. 

 
 

7.5 Patiëntenrechten 
 
 

7.5.1 Informatie aan patiënten over patiëntenrechten 
 

• Informatie aan patiënten over patiëntenrechten en de ombudsdienst verloopt via verschil- 
lende kanalen: (AV) 

o In de opnamebrochures en op de website van PZ Heilige Familie worden de 
patiëntenrechten uitgebreid beschreven, en is de informatie opgenomen over de 
verschillende manieren om het recht op klachtenbemiddeling uit te oefenen, 
inclusief de contactgegevens van de interne en de externe ombudspersoon. 

o Ook in de brochure van de Korbeel is deze info opgenomen. Op de website van De 
Korbeel staat enkel info over de ombudsfunctie, niet over de patiëntenrechten in 
het algemeen. 

o Ook op de website van de Patio staat informatie over de ombudspersoon. In de 
opnamebrochure ontbreekt deze info. (TK) 

o Op de afdelingen hangt informatie uit over de interne en externe ombudsfunctie, en 
zijn foldertjes van de externe ombudspersoon beschikbaar. 

o De externe ombudspersoon biedt jaarlijks aan de afdelingen de mogelijkheid om 
de patiënten en medewerkers een toelichting te geven over de patiëntenrechten. 

 
• Er is geen procedure “second opinion”. (TK) 
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7.5.2 Klachtenmanagement 
 

• In PZ Heilige Familie zijn een interne en een externe ombudspersoon aangesteld. 
De interne ombudspersoon is daarnaast kwaliteitscoördinator in het ziekenhuis, en is 
dagelijks bereikbaar. Bij afwezigheid door verlof of ziekte wordt ze vervangen door één 
van de pastores. 
De externe ombudspersoon is werknemer van het Overlegplatform Geestelijke Gezond- 
heidszorg West-Vlaanderen, en is ook werkzaam in 4 andere psychiatrische ziekenhuizen, 
in een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Initiatieven voor Beschut wonen 
en Psychiatrische Verzorgingstehuizen in West-Vlaanderen. Hij heeft geen zitdag in PZ 
Heilige Familie, en is dus enkel op afroep aanwezig in het ziekenhuis, wat niet optimaal is 
met het oog op de laagdrempeligheid. Dit is een keuze van het ziekenhuis. (AV) 

 
• De klachtenprocedures voor de interne en de externe ombudspersoon zijn apart beschre- 

ven. (AV) 
 

• Volgens de flowchart van de klachtenprocedure van de interne ombudspersoon worden 
klachten over een arts standaard eerst gemeld aan de hoofdarts. Dit is in strijd met de 
neutrale en onafhankelijke positie die de ombudspersoon dient in te nemen. (NC) 

 
• De ombudspersonen zijn telefonisch en via mail bereikbaar. De interne ombudspersoon 

kan ook persoonlijk aangesproken worden. Beide ombudspersonen komen op vraag naar 
de afdelingen. Bij opname wordt de opnamefolder overlopen waarbij uitleg gegeven wordt. 
De informatie hangt uit op de afdelingen. (AV) 
De bereikbaarheid en meer specifiek de laagdrempeligheid van de interne en externe 
ombudspersoon kent een aantal verbeterpunten: (TK) 

o In verschillende infobrochures (bv. die van De Korbeel algemeen en die voor 
ouders van kinderen in Leefgroep 3) staat enkel vermeld dat een afspraak met de 
interne ombudspersoon kan via de receptie. Ook in de algemene informatie- 
brochure van de A-dienst staat enkel het telefoonnummer van de receptie vermeld, 
en in de brochure m.b.t. gedwongen opname staat dat een afspraak met de interne 
ombudspersoon via één van de medewerkers moet gemaakt worden. 
De ombudspersoon moet rechtstreeks bereikbaar zijn. 

o Geen van beide ombudspersonen komt systematisch op de afdelingen in de 
functie van ombudspersoon of heeft een vast spreekuur. Er hangen ook geen 
brievenbussen op de afdelingen. Contactname met de ombudspersonen gebeurt 
daardoor vaak via andere medewerkers, wat drempelverhogend kan werken. 

o Voor patiënten die verblijven op een gesloten afdeling of voor patiënten die in af- 
zondering verblijven, is de toegankelijkheid tot de ombudspersonen onvoldoende 
gegarandeerd. Geen van beide ombudspersonen gaat systematisch naar de af- 
delingen, tenzij op specifieke vraag van een patiënt of een medewerker. 

 
• Elke klacht die wordt ingediend op basis van de interne klachtenprocedure wordt via e- 

mail gemeld aan de directie en wordt vervolgens anoniem op het Directiecomité+ bespro- 
ken als input voor verbetermogelijkheden. Alhoewel het een goede praktijk is om klachten 
grondig te bespreken en te onderzoeken, bevelen we aan om telkens bij de indiener van 
de klacht af te toetsen of melding aan en bespreking met de directie wel diens wens is. 
(Aanb) 

 
• Er zijn folders over de externe ombudsfunctie beschikbaar, maar deze zijn niet aangepast 

aan een minderjarig publiek en hun ouders. Ook de standaard visietekst en de gedrags- 
code van de externe ombudsfunctie zijn niet aangepast aan de patiëntenpopulatie in De 
Korbeel en De Patio (bv. m.b.t. het indienen van klachten door derden, zoals ouders). (TK) 

 
• De externe ombudspersoon ontvangt het jaarverslag van de interne ombudspersoon niet 

standaard en krijgt ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken niet standaard. De 
externe ombudspersoon wordt niet uitgenodigd op één van de interne beleidsorganen om 
zijn jaarverslag toe te lichten. Hij krijgt ook geen feedback over acties die al dan niet 
genomen worden naar aanleiding van de in het jaarverslag geformuleerde aanbevelingen. 
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We bevelen aan om de externe ombudsfunctie beter te integreren in het interne 
verbeterbeleid. (Aanb) 

 
 
 

8 Resultaten 
 

 

 

8.1 Toegankelijkheid 
 

• Het ziekenhuis is vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. In de 
buurt is voldoende parkeerruimte, zij het betalend. De parking van het ziekenhuis is enkel 
toegankelijk voor de medewerkers. (AV) 

 
• Er zijn exclusiecriteria op het niveau van de A-dienst, in de vorm van een mind-map. (AV) 

Het verdient aanbeveling deze criteria verder te specificeren, te motiveren en aan te vullen 
met alternatieven die elders geboden worden aan de vermelde doelgroepen (zoals voor 
sommige doelgroepen al is gebeurd). (Aanb) In verschillende visieteksten op zorgprogram- 
ma-niveau worden nog verdere exclusiecriteria voor de betreffende zorgprogramma’s 
vermeld. 

 
• Er is een vrij uitgebreide lijst van mensen (ongeveer 70) die enkel onder bepaalde voor- 

waarden kunnen opgenomen worden. Deze voorwaarden variëren sterk van “een intake- 
gesprek is nodig, ondanks het feit dat het een heropname betreft” over “kan enkel voor een 
korte termijn worden heropgenomen” tot uitsluiting voor een bepaalde periode. De voor- 
waarden zijn tijdelijk, en de termijnen variëren van enkele weken tot 10 jaar. 
De lijst bevat een motivatie voor de voorwaarden per patiënt. (AV) De mogelijke motivaties 
liggen vast, maar zijn vrij algemeen omschreven. (Aanb) 

 
• Sinds 2012 worden wachttijden geregistreerd, voor de niet-dringende opnames. Er werden 

286 patiënten aangemeld, waarvan er uiteindelijk 187 in het ziekenhuis werden opgeno- 
men. Vijf patiënten gingen naar een andere voorzieningen en 94 aanmeldingen resulteer- 
den niet in een opname. De gemiddelde wachtduur voor niet dringende opnames bedroeg 
12 dagen, met een maximum van 82 dagen. 

 
• Opnamecijfers per zorgprogramma 

o De Bolder: 347 opnames in 2012, waarvan 141 eerste opnames 
o De Kiel: 124 opnames in 2012, waarvan 43 eerste opnames 
o De Boeg: 119 opnames, waarvan 25 eerste opnames 
o De Vlonder: 124 opnames, waarvan 43 eerste opnames 
o Het Anker: 89 opnames, waarvan 22 eerste opnames 
o De Fender: bracht in 2012 497 huisbezoeken bij 41 cliënten 
o De Korbeel: 112 volledige opnames 
o For-K in K: 37 opnames in 2012 
o De Patio: 8 opnames in 2012 + 6 opnames in het hervalbed 

 
 

8.2 Informatieverstrekking 
 

• In de externe communicatie maakt het PZ een sterk onderscheid tussen de A-, K- en For- 
K-diensten. Er zijn drie aparte huisstijlen, en er zijn ook drie aparte websites: 
www.pzheiligefamilie.be, www.dekorbeel.be en www.depatio.be. 
Op het niveau van de Groep Zorg Heilige Familie is er een facebookpagina en een twitter- 
account, met berichten van en over de verschillende voorzieningen uit de groep. (AV) 
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• De informatie die beschikbaar is op de website en via folders is uitgebreid. Zo heeft men 
voor de K-dienst naast de informatiefolders van de afdeling en per leefgroep, ook folders 
over de infantwerking, onderwijs, schoolgroep en specifieke opnamebundels voor de 
jongeren. (SP) 

 
• Op de websites van de A- en K-dienst staat uitgebreide informatie die het mogelijk maakt 

om een inschatting te kunnen maken van de kosten van een opname. (AV) 
 

• De gedwongen opnames komen quasi uitsluitend op afdeling De Bolder terecht. (AV) Op 
deze afdeling werd een uitgebreide folder gemaakt met een overzicht van de belangrijkste 
stappen in de procedure van gedwongen opname. (SP) 

 
 

8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 
 

• In de ziekenhuisbrede therapeutische visie wordt benadrukt om de patiënt te benaderen 
als een mens met mogelijkheden en verantwoordelijkheden. In het bieden van zorg wil 
men de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie in handen geven en stimuleren om de eigen 
verantwoordelijkheid te blijven nemen. (AV) 

 
• Er is een ziekenhuisbrede visietekst over patiëntenparticipatie. (AV) 

 
• Er is veel aandacht voor de ouder-kind relatie (KOPP, KOAP, familiesessies, …). Er is ook 

een intensieve samenwerking tussen sommige A-afdelingen (bv. De Kiel, De Boeg, De 
Vlonder) en Leefgroep 1 van De Korbeel, waarbij de mogelijkheid bestaat dat een ouder 
wordt opgenomen op De Kiel en een kind in Leefgroep 1, waarbij een aantal gemeen- 
schappelijke therapeutische activiteiten worden aangeboden. Op die manier biedt men 
een ouder-kind-aanbod zonder dat hier een specifieke financiering is voor voorzien. (SP) 

 
• Op de Patio zijn de jongeren systematisch aanwezig bij de bespreking van hun behandel- 

plan (na afloop van de observatieperiode). (SP) 
 
 

8.4 Samenwerking 
 

• Het ziekenhuis participeert aan het project artikel 107 Zuid West-Vlaanderen - met onder 
meer volgende partners: (AV) 

o CGG Mandel en Leie 
o BW De Bolster (Kortrijk) 
o BW Eigen Woonst (Menen) 
o AZ Groeninge (Kortrijk) 
o AZ OLV van Lourdes (Waregem) 
o PZT Vesta (Menen) 
o PC OLV Van Vrede (Menen) 
o Kompas, behandelingscentrum voor druggebruikers (Kortrijk) 

Het ziekenhuis acht het binnen het huidige kader niet mogelijk om intern voldoende bed- 
den te deactiveren met het oog op het creëren van de mobiele teams zoals omschreven in 
de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits 
en zorgnetwerken”. Tot nu toe zijn dergelijke teams alleen actief in de regio rond Menen, 
waar binnen het PC OLV van Vrede bedden werden gedeactiveerd. (AV) 

 
• Het ziekenhuis heeft de laatste jaren enkele stappen gezet op het vlak van de vermaat- 

schappelijking van de zorg: (AV) 
o Vanuit de A-dienst is er een outreachende werking “de Fender”, gefinancierd 

met eigen middelen (1 VTE). 
o Ook vanuit de Patio is er een outreachende werking, met zowel een 

diagnostisch als een begeleidingsluik. 
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o Het cliëntgebonden overleg dat tot eind 2013 gefinancierd wordt als “therapeu- 
tisch project” binnen het forensisch jeugdpsychiatrisch aanbod, wordt in 2014 
gecontinueerd met eigen middelen. 

o PZ Heilige Familie participeert aan de Tender Activeringszorg. (AV) 
 

• Het AZ Groeninge is een belangrijke partner voor PZ Heilige Familie. Zo wordt er een 
gemeenschappelijke wachtdienst georganiseerd, wordt er met wederzijdse toegelaten 
geneesheren gewerkt, is er samenwerking rond de opvang na automutilatie, en is er een 
samenwerkingsakkoord rond ECT. (AV) 
Op beleidsvlak (bv. afstemming i.f.v. complementariteit van het zorgaanbod, het creëren 
van gezamenlijke outreachende teams in het kader van het project art. 107) is er nog 
marge voor meer samenwerking. (Aanb) 

 
• Er is een goede samenwerking tussen de 7 PZ ’s van West-Vlaanderen met een vaste 

vergaderfrequentie van het coördinatiecomité plenair, coördinatiecomité zorgdirecteurs, 
coördinatiecomité administratief directeurs. Hierbij kan voor de uitbouw van het beleid 
gesteund worden op een uitwisseling van ervaringen, aanpak, gegevens, benchmarking… 
(SP) 
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