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1 INLEIDING 
 

In het auditverslag worden de bezochte afdelingen niet apart besproken. De bevindingen op de verschillende 

afdelingen worden doorheen het verslag gekoppeld aan de bespreking van de ziekenhuisbrede aspecten. 

Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode van 25 kalender- 

dagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemoti- 

veerde reactienota te formuleren. 

Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die doorgegeven werden 

in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Deze vindt plaats op 14/06/2016 om 10u in lokaal 0.02A 

(gelijkvloers toren A) van het Ellipsgebouw te Brussel. 
 
 
 

1.1  TOEPASSINGSGEBIEDEN EN DEFINITIES 
 

Tijdens de audit wordt gefocust op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Hierbij baseren de auditoren zich ener- 

zijds op een aantal juridische basisteksten (erkenningsnormen, kwaliteitsdecreet), maar anderzijds ook op 

evidence based richtlijnen of andere (inter)nationale richtlijnen m.b.t. het betreffende zorgdomein. 

 
In het auditverslag worden alle vaststellingen van de auditoren geclassificeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van volgende classificaties: 

 
Algemene vaststellingen (AV) 

 

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Het is neutrale informatie, bv. om de context te 

schetsen. 
 

 
Non-conformiteiten (NC) en tekortkomingen (TK) 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zijn knelpunten in de kwaliteit van zorg of risico’s op het vlak van 

patiëntveiligheid, die door het ziekenhuis moeten aangepakt worden en waarop vooruitgang moet geboekt 

worden. 

Non-conformiteiten hebben steeds een juridische basis. Het zijn elementen die niet aan normen voldoen zoals 

geformuleerd in o.a. wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven. 

Tekortkomingen zijn niet gebaseerd op een juridisch vastgelegde norm, maar bv. op (evidence based) 

richtlijnen, standaarden en internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Redenen om een element als een 

tekortkoming te classificeren kunnen bv. ook zijn: 

• opvallend zwakker scoren dan andere PZ zonder voldoende objectiveerbare verklaring; 
 

• weliswaar enigszins maar in onvoldoende mate voldoen aan een norm met een juridische basis; strikt 

gezien is er in dergelijk geval geen sprake van een non-conformiteit, anderzijds haalt het ziekenhuis niet 

de nodige kwaliteit m.b.t. de betreffende norm (men voldoet bv. vormelijk aan een juridische norm, 

maar de inhoud voldoet niet). 
 
 

Sterke Punten (SP) 
 

Dit zijn punten die worden beoordeeld als opvallend beter dan andere PZ of dan de rest van het ziekenhuis. 

Het minimaal voldoen aan de normen of verwachtingen wordt niet als een sterk punt aanzien. 
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Aanbevelingen (Aanb) 
 

Een aanbeveling is een vrijblijvend advies ter  verbetering van de kwaliteit van de zorg. 

Een aanbeveling wordt enkel geformuleerd als ze ook een kwaliteitsverbetering kan betekenen voor het 

betreffende  ziekenhuis. 
 

 
De auditoren baseren zich hierbij op het referentiekader voor psychiatrische ziekenhuizen, dat bekend  

gemaakt werd aan het ziekenhuis en te vinden is op http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/ 

Ziekenhuizen/Inspectie-en-audit-van-psychiatrische-ziekenhuizen.   Dit referentiekader geeft ook een indicatie 

voor de manier waarop de vaststellingen kunnen ingedeeld worden in non-conformiteiten en tekortkomingen. 

Dit betekent niet dat alle mogelijke non-conformiteiten en tekortkomingen uit het referentiekader syste- 

matisch in elk auditverslag worden vermeld. In het verslag worden de verbeterpunten opgenomen die, 

rekening houdend met de plaatselijke context, een risico inhouden op het vlak van patiëntveiligheid of 

belangrijk zijn om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Het referentiekader is anderzijds ook niet exhaustief. Zo kan het dat in het auditverslag elementen als een non-

conformiteit of tekortkoming worden geformuleerd, ondanks het feit dat ze niet als dusdanig in het 

referentiekader staan opgenomen. Dit kan bv. gebeuren: 

• in afwachting van de aanpassing van het referentiekader (dat altijd enige vertraging kent ten opzichte 

van de evolutie van de sector en/of van de wetenschap); 

• als het een element betreft dat dermate zelden voorkomt dat het niet is opgenomen in het 

referentiekader; 

• als het een element betreft dat buiten de focus van het referentiekader valt maar dat toch voldoende 

belangrijk is (bv. het onvoldoende respecteren van de menselijke waardigheid). 
 

 
 

1.2 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, therapeutisch beleid, personeelsbeleid, 

kwaliteit, vrijheidsbeperkende maatregelen, agressie- en suïcidebeleid, patiëntenrechten en ombudsfunctie, 

apotheek, PZ-afdelingen. 

Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleids- en overlegorganen, 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 voorbereidende fase 

verkregen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de zelfevaluaties, de aangeleverde documenten 

en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook bv. uit vorige auditverslagen, van de website van het 

ziekenhuis, … 

Er werden 16 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er gesprekken met 2 

directieleden, waaronder de hoofdarts die ook het medisch diensthoofd is van de 2 hospitalisatieafdelingen, 1 

staflid, 4 verpleegkundigen waarvan 2 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 1 psycholoog, 1 

kwaliteitscoördinator, 1 maatschappelijk werker, 1 ombudspersoon, 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/
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Volgende afdelingen/ diensten werden tijdens de audit bezocht: 
 

• Het daghospitaal 
 

• Het nachthospitaal 
 

• De postkuur 
 

• De dienst vrije tijd 
 

• De apotheek 
 

De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde documenten, op 

informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang van diensten en op steek- 

proeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, registratiegegevens). 
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1.3 SAMENSTELLING VAN HET AUDITTEAM 
 
 

XXXX Hoofdauditor 

XXXX Auditor 
 
 

1.4 AUDITPLAN 
 

 

Dinsdag 12 april 2016 

  

XXXX 
 

XXXX 

 

9 – 10u 
Toelichting bij het auditproces door de auditoren 

en korte voorstelling van en door het ziekenhuis 

 

10 – 11u 
 

Personeelsbeleid 
 

Ombudsfunctie en patiëntenrechten 

 

11 - 12u 
 

Medicatiebeleid 
 

Medisch beleid 

 

12-13u 
 

middagmaal + overleg auditoren 

 

13 – 15u 
 

Afdelingsbezoek 
 

Algemeen beleid 

 
 

Maandag 18 april 2016 

  

XXXX 
 

XXXX 

 

9 – 11u 
 

Kwaliteitsbeleid 
 

Therapeutisch beleid 

 

11 – 13u 
Vrijheidsbeperkende  maatregelen, 

agressie- en suïcidebeleid 

 

Afdelingsbezoek 

 

13 – 14u30 
 

middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

 

14u30 – 15u 
 

afrondend gesprek 
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2 SITUERING VAN DE VOORZIENING 
 

2.1 DIRECTIECOMITÉ 
 
 

Algemeen directeur en 

verpleegkundig  directeur 

Mevr. XXXX 

Hoofdarts Dr. XXXX 

 
 

2.2 ERKENNINGSSITUATIE EN MACHTIGING GEDWONGEN  OPNAME 
 
 

• Momenteel heeft het ziekenhuis vanuit de Vlaamse overheid een erkenning voor: 
 

 

A 
 

a(d) 
 

a(n) 
 

T 
 

t(d) 
 

t(n) 
Sp 

psych 

 

Tg 
 

K 
 

k(d) 
 

k(n) 
 

totaal 

0 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 44 

 
 

• In het kader van het plaatselijke project Artikel 107 zijn geen bedden gedeactiveerd. Het ziekenhuis is wel 

betrokken in het project HERMESplus, maar is geen actieve partner. Het PSC heeft sinds jaren een eigen 

thuisbegeleidingsdienst “trACTor” (“art. 107 avant la lettre”) die ooit werd opgestart als pilootproject 

binnen de federale overheid, maar nu noodgedwongen gefinancierd wordt met eigen middelen. Er wordt 

binnen de Brusselse regio gezocht naar mogelijke partners om dit zinvolle thuisbegeleidingsproject toch 

gefinancierd te krijgen (eventueel binnen art. 107). Gezien de ingewikkelde Brusselse situatie, met talrijke 

voorzieningen en hulporganisaties, vaak met dezelfde doelgroep maar onder andere beleidsvoering blijkt 

dit een echt huzarenwerk te worden. (AV) 

• Het ziekenhuis heeft geen machtiging voor gedwongen opname. 
 
 
 

2.3 ORGANISATIE VAN DE ZORG 
 

 
 

• Het ziekenhuis richt zich zeer specifiek tot chronische patiënten met psychose. Binnen het centrum wordt 

geen acute psychosezorg aangeboden. Crisisopvang bij deterioratie van chronische patiënten is mogelijk via 

de beschikbaarheid van “een bed op recept” in het nachthospitaal. (AV) 

• De zorg is gebaseerd op het model van psychosociale rehabilitatie, waarin zorg op maat en continuïteit van 

zorg centraal staan. Dit model wordt door het centrum samengevat in 3xN: Niet-behandelgericht, 

Noodspecificiteit en Netwerk. (AV) 

• Het zorgaanbod wordt aangeboden vanuit: (AV) 
 

o De  hospitalisatieafdelingen: 

./  Het nachthospitaal: patiënten overnachten binnen het centrum en er wordt gestreefd 

naar zinvolle dagactiviteiten, bij voorkeur buiten het centrum. Ook ’s avonds wordt er 

een intern activiteitenaanbod georganiseerd. Voor patiënten die (nog) niet in staat zijn 

om een volledige of gedeeltelijke dagactiviteit uit te oefenen is 24/24u permanentie 

voorzien op de afdeling. 
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./  Het daghospitaal: dit biedt een deeltijds of voltijds (max. 4 dagen/week) aanbod van 

zinvolle en gestructureerde dagactiviteiten voor patiënten die buiten het centrum 

wonen. 

o De postkuur: biedt nazorg op maat aan patiënten na het beëindigen van hun opname in dag- 

of nachthospitaal. 

o De dienst thuisbegeleiding “trACTor”: deze dienst werkt volgens het ACT (Assertive  

Community Treatment) zorgmodel en biedt laagdrempelige en intensieve begeleiding voor 

mensen die binnen het klassieke zorgmodel te weinig aansluiting vinden (o.a. zorgmijders). De 

zorgverlening gebeurt op de plaats waar de patiënt zich bevindt. 

• Het opnamebeleid is beschreven in een procedure. (AV) 

De patiënt wordt aangemeld in het centrum op doorverwijzing van een ander centrum of hulpverlener. 

De verwijzer bezorgt het centrum een medisch verslag. Indien de patiënt op basis van dit verslag in 

aanmerking komt voor een eventuele opname wordt hij uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij intake is 

het de verantwoordelijkheid van het team (verpleging, sociale dienst, psycholoog en psychiater)om de 

patiënt te zien. De patiënt wordt na de intakegesprekken besproken op de teamvergadering en de 

beslissing tot opname gebeurt interdisciplinair. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de psychiater.  

Tijdens het intakegesprek wordt reeds gepeild naar de interesses van de patiënt en of het 

activiteitenaanbod voldoet aan de noden en wensen van de patiënt. Daarnaast wordt, in de meeste 

gevallen, reeds tijdens dit eerste kennismakingsgesprek de nazorgmogelijkheden en het mogelijke 

ontslagperspectief besproken. Dit zorgt er voor dat er zo weinig mogelijk valse verwachtingen ontstaan, 

dit zowel langs de kant van de zorgverlener als langs de kant van de patiënt, wat de slaagkans op 

succesvolle rehabilitatie doet toenemen. (SP) 
 

 
• Het nachthospitaal is ingedeeld in 2 leefgroepen. Elke leefgroep heeft 2 leefgroepbegeleiders die het 

centrale en eerste aanspreekpunt zijn voor de patiënten. (AV) 
 

 
 

2.4 HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 
 

 

Historische situering 
 

 
In de tweede helft van de negentiende eeuw bouwden de Broeders Alexianen een klooster in de tuin van 

het kasteel van de hertog van Arenberg. De eerste activiteiten behelsden vooral ouderenzorg, 

vluchtelingenopvang en beperkt parochiaal werk. Vanaf 1962 werd het een nachthospitaal. In 1966 werd 

er overgeschakeld van ouderenzorg naar psychiatrische verpleging onder impuls van E. Br. Damiaan 

Steyaert. In 1977 zocht het toenmalige beheerscomité naar nieuwe beleidsformules en vond deze in 

samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef te Kortenberg, een nieuwe v.z.w. werd  

opgericht die de uitbating van het PSC zou behartigen en in de raad van bestuur werden directieleden van 

de Sint-Jozefskliniek opgenomen. In 1987 beslisten de broeders om uit het beheer te stappen en de 

eigendom werd verkocht aan de v.z.w., die de werking verder uitbouwde in zeer nauwe samenwerking  

met het UC Sint-Jozef Kortenberg. In samenwerking met de projecten beschut wonen “Festina Lente” en 

“Mandragora” begeleidt het Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius-Elsene momenteel een 150- tal 

patiënten. Er wordt samengewerkt met alle voorzieningen die zich positief opstellen in de begeleiding van 

langdurige zorgbehoevende en zorgzoekende mensen met majeure psychiatrische en/of  psychosociale 

problemen. 
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Geografische  situering 

 
Het Psychosociaal Centrum Sint- Alexius is het enige Nederlandstalig psychiatrisch ziekenhuis gelegen in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze regio heeft een zeer rijk aanbod inzake geestelijke 

gezondheidszorg. 

- In de onmiddellijke omgeving zijn er verschillende andere psychiatrische ziekenhuizen: “Clinique Sans 

Souci” in Jette, “La Ramée- Fond’Roy” in Ukkel, “Titeca” in Schaarbeek 

- Binnen dit gewest zijn er 9 PAAZ: “Sint-Anna Sint- Remy” ziekenhuis te Anderlecht, “Brugmann CHU” 

te Laken, “Clinique Sint-Michel” in Etterbeek, “Erasmusziekenhuis” in Anderlecht, “Iris Ziekenhuizen 

Zuid campus Molière Longchamp” te Vorst, “Clinique Saint-Jean” en “CHU Saint- Pierre” beiden in het 

centrum van Brussel, “Universitair ziekenhuis Saint- Luc” in Woluwe, en het “UZ Brussel” in Jette. 

- Er zijn 17 initiatieven beschut wonen in deze regio, waaronder “Festina Lente” en “Mandragora” die 

nauw samenwerken met PSC Sint-Alexius. 

- Belangrijkste partners inzake ambulant GGZ- aanbod: GGZ gebied Brussel-Hoofdstad: CGG Brussel, 

Hermesplus (netwerk van geestelijke gezondheidszorg in Brussel) 

Het dichtstbijzijnde Nederlandstalig psychiatrisch ziekenhuis bevindt zich in Grimbergen: “PZ Sint-Alexius”. 
 

 

3 LEIDERSCHAP 
 

3.1 BELEIDSORGANEN 
 

 

Bestuur en overleg tussen de directie/artsen en RvB (Raad van Bestuur) 

 
• Het PSC Sint-Alexius is een volledig onafhankelijk ziekenhuis met een autonome RvB en directie. Er is een 

nauw samenwerkingsverband met UPC Kortenberg van waaruit het ziekenhuis werd opgestart. 

De RvB van het PSC bestaat uit 8 leden met een diversiteit aan expertise. Een aantal leden zijn ook 

verbonden aan het UPC Kortenberg. (AV) 

Uit de verslagen van de RvB blijkt dat er naast de opvolging van de financiële elementen ook aandacht is 

voor de organisatie en de continuïteit en de kwaliteit van zorg. De betrokkenheid van de RvB met het 

zorgbeleid blijkt uit het feit dat de missie en visie van het ziekenhuis in samenspraak met de RvB werd 

opgesteld. (SP) 
 

 
• De beide directieleden nemen, op uitnodiging, deel aan alle vergaderingen van de RvB. Er is daarnaast 

geen officieel apart overleg tussen directie en RvB. (AV) 
 

 
• Overleg tussen artsen en RvB betreffende de financiële stromen binnen het ziekenhuis vindt minstens 

2/jaar plaats via het POC (Permanent Overleg Comité). Ook de directie maakt deel uit van dit POC. Dit 

lijkt, binnen de huidige setting van het ziekenhuis, geen probleem op te leveren in het kader van 

transparantie. Uit de gevoerde gesprekken en verslaggeving blijkt dit te wijzen op vertrouwen onder de 

actoren die hetzelfde doel nastreven: toegankelijke kwalitatieve zorg voor deze specifieke 

patiëntendoelgroep. (AV) 
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• Het ethisch comité wordt overkoepelend georganiseerd met UPC Kortenberg. De hoofdverpleegkundige 

van het ziekenhuis, die ook een opleiding filosofie volgde, werd door het PSC afgevaardigd voor deelname 

aan het ethisch comité. (AV) 
 

 
 
Ziekenhuisniveau 

 
• Het directiecomité bestaat uit de algemeen directeur en de hoofdarts en vergadert 2-wekelijks. (AV) 

 
 
• Het dagelijks bestuur is samengesteld uit het directiecomité, aangevuld met het diensthoofd psychologie 

en komt 2 à 3- wekelijks samen. (AV) 

 
• In de medische raad (MR) (10 vergaderingen/jaar) zetelen naast de  twee psychiaters van het ziekenhuis 

ook de assistent psychiatrie in opleiding en de huisarts. Daarnaast nemen ook de algemeen directeur, de 

psychologen en de hoofdverpleegkundige steeds deel aan de volledige vergadering. (NC) 

Een medische raad heeft als doel om de medische aangelegenheden binnen het ziekenhuis onafhankelijk 

van andere directie- en/of stafleden in alle openheid te kunnen bespreken. Bovendien kunnen hier ook 

onderwerpen aan bod komen die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. 
 

 
• Een vergadering van het stafpersoneel vindt wekelijks plaats tussen directie en directie-assistenten ter 

opvolging van lopende zaken betreffende financiën, personeel, veiligheid,… (AV) 
 

 
• De stuurgroep kwaliteit komt maandelijks samen voor opvolging en indien nodig bijsturing van het 

kwaliteitsbeleid binnen het ziekenhuis. De hoofdarts, de algemeen directeur, kwaliteitscoördinator, 

verpleegkundig ziekenhuishygiënist, psycholoog, hoofdverpleegkundige en de directie beschut wonen, 

maken deel uit van deze stuurgroep. (AV) 

 
• Op de 3- wekelijkse diensthoofdenvergadering wordt vooral de praktische organisatie binnen het 

ziekenhuis besproken. Hier worden duidelijke afspraken gemaakt rond taakverdeling en taakopvolging. 

(AV) 

 
• Binnen het zes- wekelijkse therapeutisch overleg (de diensthoofden van dag- en nachthospitaal, 

psychologische dienst, sociale dienst en dienst vrije tijd, de psychiaters, en algemeen directeur) worden 

beleidsmatige en therapeutische onderwerpen besproken. Van hieruit gebeurt de beleidsmatige 

aansturing van de 2 hospitalisatieafdelingen, de postkuur en het thuisbegeleidingsteam “TrACTor”. (AV) 

 
• Eénmaal per kwartaal wordt een beleidsvergadering georganiseerd voor alle personeelsleden van het 

ziekenhuis. Dit is een interactieve vergadering waar 2 maal per jaar de stand van zaken van de 

beleidsverklaring voor het lopende jaar wordt besproken. De verslagen van deze vergaderingen worden 

aan alle personeelsleden bezorgd. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van alle personeelsleden met 

het gevoerde ziekenhuisbeleid. (SP) 

 
• Naast bovengenoemde vergaderingen zijn er nog tal van andere overlegstructuren en werkgroepen actief 

binnen het ziekenhuis: (AV) 

o Het medisch farmaceutisch comité (4/jaar) 

o Het comité ziekenhuishygiëne (5/jaar) 
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o Het comité patiëntveiligheid (10/jaar) 

o Comité ter Bescherming en Preventie op het werk (CPBW) (10/jaar) 

o Incident Response Team (2/jaar) 

o Medische audit (4/jaar) 

o Klinische werkgroep 

o Werkgroep informatieveiligheid 

o Werkgroep families 

o Werkgroep drugs 

o Werkgroep  eco-team-homeboom 

o Werkgroep gezonde voeding/levensstijl 

o Werkgroep info en inspraak 

o Werkgroep positieve beeldvorming: werkt rond stigmatisering van psychiatrische patiënten. 

In de 2 laatste werkgroepen is er een actieve participatie van patiënten. (SP) 
 

 
• Binnen de setting van zo een kleinschalig ziekenhuis zijn er, naar onze mening, vrij veel overlegstructuren. 

Temeer omdat er vaak meerdere functies dienen te worden opgenomen door eenzelfde persoon binnen 

deze organisatie, waardoor vergaderoverbelasting niet ondenkbaar is en sommige taken onafgewerkt 

dreigen te blijven. 

Hoewel de meeste gesprekspartners dit niet als een pijnpunt ervaren, lijkt het ons toch zinvol om een 

inventaris op te maken met een duidelijke functieomschrijving van al deze organen om na te gaan of de 

efficiëntie kan bevorderd worden. (Aanb) 

 

 

3.2 ORGANISATIESTRUCTUUR 
 
 

• Het ziekenhuis is een gekantelde organisatie zonder expliciete departementale structuur. Alle echelons 

worden multidisciplinair aangestuurd. Naast de algemeen directeur en de hoofdarts, die het 

directiecomité vormen, krijgen een aantal stafmedewerkers en diensthoofden mee verantwoordelijkheid 

voor de organisatie en de beleidsvoering binnen het ziekenhuis. (AV) 
 

 
• Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis dienen een aantal medewerkers verschillende functies binnen 

het ziekenhuis op te nemen: zo is de algemeen directeur ook verpleegkundig directeur, voorzitter van het 

CPBW en diensthoofd informatica, is de preventieadviseur ook diensthoofd van de technische dienst en 

voorzitter van het comité patiëntveiligheid en is de kwaliteitscoördinator ook diensthoofd van de dienst 

vrije tijd en de sociale dienst. (AV) 

 
• We bevelen aan om de apotheker zijn plaats binnen het organogram te geven als diensthoofd van de 

apotheek. (Aanb) 
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4 BELEID EN STRATEGIE 
 

4.1 ALGEMEEN, KWALITEITS-, MEDISCH EN THERAPEUTISCH BELEID 
 

 

Algemeen beleid en kwaliteitsbeleid 

 
• In de organisatie wordt het managementmodel Kwadrant gebruikt. Alle leidinggevenden volgden vorming 

rond dit model. (AV) 
 

 
• Er werd voor gekozen om het beleid inzake kwaliteit en veiligheid te laten samenvallen met het algemene 

ziekenhuisbeleid: (SP) 

o Het kwaliteitsbeleid wordt aangestuurd door de “Stuurgroep kwaliteit”. De samenstelling van dit 

beleidsorgaan is multidisciplinair, met directe betrokkenheid van directie en de afdelingen en 

toont het belang van het extramurale netwerk. 

De stuurgroep vergadert minstens 1x/maand en bestaat uit: de hoofdarts en de algemeen 

directeur, een psycholoog, de kwaliteitscoördinator, het diensthoofd (hoofdverpleegkundige) van 

het dag- en nachthospitaal, het diensthoofd van de thuiszorg (hoofdverpleegkundige ACT) en de 

directeur beschut wonen. 

o Ook het “Comité voor patiëntveiligheid” heeft in het ziekenhuis een belangrijke taak in het 

bewaken van specifieke aspecten van kwaliteit, vooral op vlak van detectie en preventie van 

risico’s. Dit Comité vergadert maandelijks en is samengesteld uit de kwaliteitscoördinator, de 

algemeen directeur, de hoofdverpleegkundige, de ziekenhuishygiënist, 2 begeleiders van beschut 

wonen, diensthoofd administratie, diensthoofd technische dienst en preventieadviseur. 
 

 
• In 2012 leidde een brede SWOT-analyse (Delta-methodiek) tot de uitgeschreven actuele missie en visie 

van het PSC St.-Alexius Elsene. De analyse en opvolging van deze zelfevaluatie gebeurde door een 

ziekenhuisbreed en multidisciplinair team. De strategische doelstellingen die hierop gebaseerd zijn 

vormen het fundament van de beleidsverklaring en van het kwaliteitshandboek. (AV) 

Deze beide documenten hebben een breed draagvlak wegens de participatie van zowel de 

managementorganen als van de medewerkers uit de afdelingen en diensten, zoals ook blijkt uit hun 

deelname aan de systematische evaluaties van de beleidsverklaring. (SP) 
 

 
• Het ziekenhuis werkt met jaarlijkse beleidsverklaringen, opgesteld volgens het kwadrantmodel. De 

beleidsverklaring wordt maandelijks opgevolgd en indien nodig bijgestuurd in de stuurgroep kwaliteit.  

(AV) De evaluatie van deze beleidsverklaringen wordt 2 maal per jaar, via de beleidsvergaderingen, 

teruggekoppeld aan alle personeelsleden, hier is feedback en inspraak mogelijk en kunnen vragen worden 

gesteld betreffende het gevoerde beleid. (SP) 
 

 
• Er is geen apart medisch beleidsplan of apart afdelingsbeleidsplan. Medische en therapeutische 

beleidsplannen zitten vervat in het algemeen beleidsplan. Er wordt binnen het ziekenhuis een bewuste 

keuze gemaakt om geen onderscheid te maken in beleidsvoering tussen het daghospitaal en het 

nachthospitaal. (AV) Binnen de verschillende hoofdstukken van de beleidsverklaring is het niet duidelijk 

welke onderwerpen thuishoren bij het algemeen beleid, het medisch-therapeutisch beleid, het 

kwaliteitsbeleid of het afdelingsbeleid. We bevelen aan om de verantwoordelijkheden van elke discipline, 

beroepsgroep of dienst duidelijker te expliciteren binnen het integrale model. (Aanb) 
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• Sinds een 5- tal jaar wordt er een algemeen jaarverslag opgemaakt. Voordien gebeurde dit om de 5 jaar. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het PSC. Dit jaarverslag is eerder 

een communicatiemiddel voor geïnteresseerde derden. Het gestructureerd terugblikken op de eigen 

werking, in functie van het verdere beleid, gebeurt tijdens de evaluaties van de beleidsverklaringen. (AV) 

Er wordt geen jaarverslag per afdeling opgemaakt. Gezien de schaalgrootte van het ziekenhuis is deze 

keuze perfect verdedigbaar, maar dan is het van belang om de cijferresultaten en de werking van alle 

verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis aan bod te laten komen in een algemeen 

overzichtsdocument. In het jaarverslag van 2013 en 2014 worden enkel cijfers teruggevonden 

betreffende het nachthospitaal, er zijn geen cijfers voor het daghospitaal , de postkuur en de 

thuisbegeleiding (bv. aantal huisbezoeken). Daarnaast zijn ook verschillende projecten, verbeteracties en 

resultaten niet opgenomen in dit jaarverslag. 

Deze gegevens zijn van belang om het jaarverslag te kunnen aanwenden als bruikbaar beleidsinstrument. 

(Aanb) 
 
 
• Tijdens de audit werd het kwaliteitshandboek van 2015 beoordeeld, met gegevens van 2014. Het 

kwaliteitshandboek 2016 is nog in opmaak. (AV) 

Het kwaliteitshandboek is opgevat als een dynamisch instrument. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd en 

geactualiseerd onder beheer van de directie en de stuurgroep kwaliteit. De voorstelling van deze 

evaluaties verloopt volgens het Kwadrantmodel. (AV) 

In het kwaliteitshandboek wordt, na een beschrijving van de opdrachtverklaring (missie, visie, strategische 

doelstellingen), het kwaliteitsmanagementsysteem voorgesteld. De strategische doelstellingen staan 

samengevat onder 7 domeinen: 

o Doelgroep 

o Zorg 

o Netwerk 

o Positieve beeldvorming 

o Patiëntenparticipatie  

o Patiëntveiligheid 

o Bedrijfscultuur 

Vervolgens gaat men dieper in op behaalde resultaten, gecatalogeerd volgens de 4 domeinen uit het 

Vlaamse kwaliteitsdecreet: klinische en operationele performantie, evaluatie door de gebruikers en 

evaluatie door de medewerkers. 

De terugblik op de resultaten gebeurt op een onderbouwde wijze: (SP) 

o Voor de eerste 2 domeinen wordt hierbij gebruik gemaakt van indicatoren. 

o De evaluaties van patiënten (tweejaarlijks) en medewerkers (driejaarlijks) zijn gebaseerd op 

gestandaardiseerde enquêtes met analyse via de Delta-methodiek. 

Toch is er nog verbetermogelijkheid bij het verder ontwikkelen van het kwaliteitshandboek: (TK) 

o Er is geen monitoring van de klinische outcome (meting van resultaten voor de patiënten). De 

indicatoren die onder het domein “klinische performantie” opgevolgd worden, zijn eerder 

procesindicatoren die behoren tot de “operationele performantie”. 

o Een aantal doelstellingen en definities van indicatoren zijn onvoldoende SMART geformuleerd, 

zodat het meten en monitoren moeilijk is. 

o Het is niet duidelijk waarom bepaalde aspecten prioritair worden behandeld in het 

kwaliteitshandboek, evenmin waarom bepaalde beschikbare resultaten niet worden 

toegelicht. 
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• We bevelen aan om de evaluatie van het voorbije werk breder te bekijken, om bv. het jaarverslag en het 

kwaliteitshandboek op bruikbare wijze te stofferen. (Aanb) 

o Niet alle beschikbare resultaten en registraties worden op gestructureerde wijze gebundeld, 

waardoor een deel van de mogelijks nuttige (beleids)informatie verloren gaat. 

o Uitkomsten die minder relevant zijn, kunnen niet meer bevraagd worden en andere metingen 

toegevoegd. Men kan bv. bekijken welke elementen uit de Navigator/Delta-set eerder ballast 

vormen, om ze over boord te kunnen gooien ten gunste van meer relevante items. 

o Vooral het meten van de patiëntgebonden outcome mag verder gestimuleerd worden en 

moet vooral zichtbaar gemaakt worden. Het gaat daarbij om het objectiveren van de 

resultaten van de interventies (behandeling/activiteiten) tijdens de opname, waarbij zowel 

klinische indicatoren als PROM’s tot de mogelijkheden behoren. De patiëntenpeiling van het 

VPP en andere indicatoren binnen het Vlaamse indicatorenproject voor de GGZ bieden ook 

gevalideerde data. 

o De toepassing van PDCA-cycli bij verbetertrajecten, is niet overal duidelijk zichtbaar. 

o Ook het objectiveren van de keuzes die gemaakt worden om bepaalde aspecten te monitoren 

of om bepaalde verbetertrajecten prioritair op te starten of te continueren kan een neerslag 

vinden in het kwaliteitshandboek. 

o De laatste SWOT-analyse dateert van 2012. Men kan bekijken of een nieuwe brede terugblik 

bijkomende elementen zou kunnen toevoegen. 

 
Medisch-therapeutisch beleid 

 
• De artsen, inclusief de ASO psychiatrie en de vaste huisarts, hebben inspraak in het beleid van de 

voorziening via verschillende overlegorganen: therapeutisch overleg, de medische raad, in zijn huidige 

samenstelling, en de beleidsvergadering. (AV) 
 

 
• Er werd vorig jaar voor de eerste maal een medisch jaarverslag opgemaakt. (AV) 

Dit verslag is zeer summier en bevat vooral gegevens rond het in- en uit dienst treden van artsen en de 

door artsen geleverde prestaties. Hierdoor is het medisch jaarverslag slechts beperkt bruikbaar voor het 

uitstippelen van een toekomstig medisch beleid. (TK) In het verslag dient per afdeling aandacht te zijn 

voor o.a.: organisatorische aspecten, activiteitgegevens, kwaliteitsprojecten, wetenschappelijk werk, 

outcome-metingen,… Hierbij is de inbreng van alle artsen verbonden aan het ziekenhuis van belang, 

onder eindverantwoordelijkheid van de hoofdarts. 
 

 
• De verschillende therapeutische disciplines worden aangestuurd door de therapeutische raad 

(therapeutisch overleg), deze komt om de 6 weken bijeen en is samengesteld uit alle artsen (inclusief 

ASO), de 2 psychologen, de hoofdverpleegkundige, het diensthoofd sociale dienst en dienst vrije tijd en 

de algemeen directeur. Hier gebeurt de strategische planning en de uitdieping van de therapeutische 

doelstellingen. Er is geen therapeutisch directeur, de hoofdarts is de eindverantwoordelijke voor het 

therapeutisch beleid. (AV) 
 

 
• Therapeutische visies krijgen ook vorm via denkdagen, deze worden minstens jaarlijks georganiseerd voor 

grotere vraagstukken rond het therapeutisch beleid, die verder uitgewerkt dienen te worden. In 2015 ging 

een denkdag door, die handelde rond vernieuwing van het ACT-beleid. Een nieuwe missie – visie voor ACT 
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werd uitgewerkt door alle ACT- teamleden, in samenspraak met een aantal teamleden van het 

nachthospitaal en de artsen. (AV) 

 
• Uitwisseling van therapeutische kennis en ervaring gebeurt o.a. op structurele wijze via volgende 

overlegorganen (SP): 

o De klinische werkgroep (alle geïnteresseerde leden van de therapeutische teams en 2 externe 

supervisoren): deze WG komt 1x/maand samen en hier wordt telkens 1 casus uitgebreid 

besproken vanuit het oogpunt om hieruit concrete handvaten voor het werk met de patiënt te 

distilleren. 

o De leesgroep: (wisselende samenstelling van leden van het therapeutisch personeel, 

naargelang het onderwerp). Deze groep komt 6x/jaar samen en heeft als doel om , 

vertrekkende vanuit een stuk tekst betreffende het werken met psychotische patiënten, de 

eigen werking te belichten en in vraag te stellen. 
 

 
• De patiënten worden van nabij opgevolgd en op regelmatige basis besproken ter evaluatie van het 

medisch-therapeutisch beleid via: (AV) 

o Het miniteam ( groepsverpleegkundigen, sociaal assistent, psycholoog, ADL-begeleider, 

hoofdverpleegkundige als therapeutisch coördinator, patiënt): de patiënt wordt hier binnen 

de 14 dagen na opname voor het eerst besproken. Verdere besprekingen vinden minimum 

maandelijks of op indicatie plaats. Van deze teams wordt een verslag opgemaakt, dat wordt 

besproken op de teamvergadering. 

Tijdens het eerste miniteam wordt een behandelplan opgesteld en worden doelstellingen 

geformuleerd in samenspraak met de patiënt. Ook doelstellingen voor ontslag en het te 

voeren ontslagbeleid komen hier reeds aan bod. (SP) 

o De teamvergadering (groepsverpleegkundige, sociaal assistenten, psychologen, dokters,  ADL- 

begeleider, vrijetijdswerkers, diensthoofden) vindt wekelijks plaats. Door deze werkwijze wordt 

iedere patiënt (dag- en nachthospitaal, postkuur, ACT) minstens 6-wekelijks besproken. 

Behandel- en/of rehabilitatieplannen worden opgevolgd en indien nodig bijgesteld. 

Terugkoppeling naar de patiënt gebeurt via de groepsverpleegkundige. Wijzigingen  in 

medicatiebeleid of in behandelplannen worden steeds vooraf met de patiënt besproken. 

Daarnaast worden op deze teamvergadering ook de nieuwe patiënten voorgesteld, de intakes 

en acute problemen besproken. 

o Pluridisciplinair overleg (psychiater, groepsverpleegkundige, minstens een psycholoog en een 

maatschappelijk werker of een sociaal verpleegkundige). Dit wordt georganiseerd binnen de 

teamvergadering voor elke opgenomen patiënt. Patiënten worden hier besproken rond de   

15de dag na opname, vervolgens rond de 30ste opnamedag en daarna maandelijks a.d.h.v. de 

verslagen van de mini-teams.  Het multidisciplinair verslag en het verslag van het miniteam zijn 

beiden terug te vinden in het elektronisch patiëntendossier (IDD). De resultaten van dit  

overleg  worden besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger via de 

groepsverpleegkundige of het miniteam. 
 

 
• Elke patiënt heeft een individueel behandelplan. Dit wordt in het centrum, in het kader van de 

therapeutische visie van rehabilitatie, een activiteitenplan genoemd. Het individuele activiteitenplan biedt 

een overzicht van de dag- en avondactiviteiten. Deze activiteiten kunnen zowel plaats vinden binnen als 
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buiten het PSC. Patiënten die opgenomen zijn op nachthospitaal worden zoveel mogelijk gestimuleerd om 

overdag activiteiten te doen buitenshuis. (AV) 

Het activiteitenplan wordt in samenspraak met de patiënt, volledig op maat en in functie van de 

individuele doelstellingen van de patiënt opgesteld. (SP) 
 

 
• Objectieve evaluatie van de patiënt wordt gedurende de opname meerdere malen gemeten via de PECC 

test (Psychosis Evaluation tool for Common use by Caregivers). Deze test kan beschouwd worden als een 

vorm van outcome-meting. Alle verpleegkundigen krijgen een opleiding rond het correct afnemen van de 

test. Daarnaast is de werking van het thuisbegeleidingsteam gesteund op het ACT zorgmodel dat o.a. 

gebaseerd is op Trimbosrichtlijnen.  (AV) 
 

 
• Er is een ruim aanbod van activiteiten zowel overdag als ’s avonds. Een deel van die activiteiten worden 

georganiseerd door de dienst vrije tijd, een ander deel door de begeleiders van het daghospitaal en 

postkuur. Daarnaast hebben ook de ADL-activiteiten een groot aandeel binnen het rehabilitatieproces. 

(AV). 

Het ziekenhuis benut voor het organiseren van activiteiten maximaal de sterktes van het personeel. De 

medewerkers worden gestimuleerd om binnen hun eigen interessesfeer en competenties, zelf activiteiten 

te organiseren. Ook bij de aanwerving wordt hier rekening mee gehouden. Zo kan er o.a. een naaiatelier, 

een schrijfatelier, een creatief atelier aangeboden worden in samenwerking met personeelsleden van de 

sociale dienst, de administratie of verpleegkundigen. Dit verhoogt de betrokkenheid van de 

personeelsleden bij het ziekenhuisbeleid. (SP) 
 

 
• Binnen het centrum gebeurt geen psychodiagnostiek. Er worden enkel patiënten opgenomen via 

doorverwijzing uit een ander ziekenhuis, met een reeds gestelde en/of gekende diagnose van chronische 

psychose. (AV) 
 

 
 

4.2 LERENDE OMGEVING 
 
 

• Het ziekenhuis hanteert verschillende kanalen om zicht te krijgen op de geleverde kwaliteit. Men 

verzamelt o.a. gegevens via: (AV) 

o Stuurgroep kwaliteit. 

o Comité patiëntveiligheid. 

o Indicatoren. 

o Besprekingen binnen de werkgroepen. 

o Beleidsvergaderingen. 

o Wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met hogescholen en universiteiten. 

o Diensthoofdenoverleg. 

o Jaarverslag van de ombudsfunctie. 

o Functioneringsgesprekken met medewerkers. 

o Tevredenheidsbevragingen (bij medewerkers en patiënten). 

o Incidentmeldsysteem. 

Men kan deze informatie vervolledigen, onder meer door verder in te zetten op het gestructureerd meten 

van resultaten (outcome), een (deel)accreditatietraject te overwegen, het invoeren van een 
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systematische kwaliteitsronde van de kwaliteitscoördinator, de installatie van een centrale 

patiëntenraad,… (Aanb) 
 

 
• De kwaliteitscoördinator is sociaal werker en psycholoog van basisopleiding en volgde de 

Kwadrantopleiding en nog bijkomende vormingen betreffende kwaliteit. De kwaliteitscoördinator was 

voordien al werkzaam in het ziekenhuis en volgde de vorige kwaliteitscoördinator op toen die algemeen 

directeur werd. Zo werd mede de continuïteit van het kwaliteitsbeleid verzekerd. De 

kwaliteitscoördinator werkt nauw samen met de afdelingen en neemt deel aan alle werkgroepen. Op 

deze manier behoudt hij het overzicht van alle lopende kwaliteitsinitiatieven, bewaakt hij de coherentie 

en kan hij ook zijn expertise inbrengen. (AV) 
 

 
• Van de artsen wordt expliciet verwacht dat ze intensief meewerken aan het kwaliteitsbeleid van het 

ziekenhuis, wat ook in de huidige werking kan opgemerkt worden. (SP) 

o De psychiaters hebben een inbreng in de opmaak en evaluatie van de beleidsverklaring 

o In de MR worden onderwerpen betreffende kwaliteit besproken. 

o In de meeste werkgroepen en comités betreffende kwaliteit zetelt een arts. 

o Uit verslagen en interviews blijkt de betrokkenheid van artsen bij het organiseren van 

kwaliteitsvolle behandelingen op maat van de doelgroep (onderbouwde behandelvisie, state- 

of-the-art kwaliteitsvolle behandelprogramma’s, aandacht voor patiëntveiligheid, aandacht 

voor algemene gezondheidsaspecten, empowerment van de patiënt,…) 

o Artsen zijn actief op vlak van een kwaliteitsvolle samenwerking met andere actoren uit de GGZ 

(bv. vermaatschappelijking, netwerken, deelname aan het Vlaams indicatorenproject, 

wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met universitaire centra,…) 

o Artsen nemen het voortouw bij de ontwikkeling van hoogspecialistische zorg in bepaalde 

expertisedomeinen (bv. rehabilitatie in de psychosezorg, destigmatisering, …) 
 

 
• Het huidige elektronische incidentmeldingssysteem (IMS), dat in eigen huis werd ontwikkeld door de 

kwaliteitscoördinator en de ICT-expert, is in voege sinds 2010 en werd in 2015 geüpgraded. Analyses van 

incidenten gebeuren sinds 2011. (AV) 

Er kan in rubrieken gemeld worden volgens de aard van het incident (bv. agressie, medicatiefout, 

ongeval,…). 

Maandelijks komt het Comité voor Patiëntveiligheid samen. Dit orgaan staat in voor de coördinatie en de 

opvolging van alle activiteiten die verband houden met kwaliteit en patiëntveiligheid en dus ook voor het 

veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit impliceert o.a. het analyseren van (bijna-)incidenten en het 

formuleren van verbeteracties. Een aantal (5/31) incidenten werd geanalyseerd volgens de PRISMA- 

methodiek. De (subjectieve) ernst van het incident was het criterium om deze keuze te maken. De andere 

incidenten werden ook besproken maar op een minder gestructureerde manier, waardoor een deel van 

het leerpotentieel voor het ziekenhuis dreigt verloren te gaan. 

Terugkoppeling kan individueel gebeuren via het terugkoppelformulier en globaal via de 

beleidsvergaderingen. 

Verbeteracties worden gemanaged door het Comité patiëntveiligheid en de Stuurgroep kwaliteit. 
 
 
• Het aantal meldingen voor (bijna-)incidenten lijkt aan de lage kant (31 in 2015, waarvan 11 over agressie), 

zeker voor medicatie-incidenten (slechts 3 meldingen in 2015). (AV) Men kan onderzoeken wat hiervoor 
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de redenen kunnen zijn en trachten het aantal meldingen op te drijven om van het IMS een krachtiger 

leer- en verbeterinstrument te maken. (Aanb) 

Tijdens steekproeven en gesprekken konden een aantal elementen die een bijdrage kunnen leveren tot 

onderrapportage benoemd worden: 

o De criteria die gebruikt worden om een incident als ernstig te beschouwen zijn onduidelijk 

voor de medewerkers. 

o Het is voor de medewerkers niet steeds duidelijk wat er met de meldingen gebeurt. Conclusies 

van analyse van incidenten worden soms niet gedocumenteerd of gecommuniceerd naar de 

werkvloer. 

o Voor medicatie-incidenten gebeurt geen systematische analyse en er is geen betrokkenheid 

van de apotheker. 

o Men vermoedt dat vooral verpleegkundigen melden, maar het onderscheid van de meldingen 

per beroepsgroep werd niet geobjectiveerd/geanalyseerd. 

o Een aantal incidenten vinden snel een “ad hoc”-oplossing op de afdeling en worden niet meer 

gemeld in het IMS. 

o Hoewel men via een aanvinkvakje anoniem kan melden, leeft bij sommige medewerkers de 

idee dat ze altijd traceerbaar zijn omdat de melding gebeurt terwijl ze ingelogd zijn. 

Een eventuele onderrapportering kan dus, minstens deels, te maken met de perceptie van de 

medewerkers. 
 

 
• Door gestructureerde analyses van bepaalde potentieel ernstige (clusters van) incidenten kunnen de 

leermogelijkheden van het meld- en leersysteem beter benut worden. Ook proactieve risicoanalyses 

kunnen nuttig zijn. 

Specifieke vorming en transparante communicatie zou voor deze aspecten een aanzet tot oplossing 

kunnen bieden. (Aanb) 
 

 
• Gezien het grote belang van voldoende opvolging en feedback, dient bewaakt te worden dat hier vol- 

doende personeelscapaciteit voor beschikbaar is en blijft wanneer het aantal meldingen zou stijgen door 

een verbeterend gebruik van het systeem. (Aanb) 
 

 
 

4.3 FORMELE  SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 
 
 

• Het ziekenhuis heeft een aantal formele samenwerkingsovereenkomsten: (AV) 

o De hoofdarts neemt deel aan overleg betreffende gedwongen opname binnen de regio Brussel 

Hoofdstad. 

o Met GGZ Brussel hoofdstad 

o Met UPC Kortenberg voor het ethisch comité 

o Met UPC Kortenberg voor het comité ziekenhuishygiëne 

o Met UPC Kortenberg voor de apotheek 

o Met de consulterende huisarts 

o Met UZ Brussel 

o Met PVT Thuis 

o Met Hermes+ 
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5 MIDDELEN 
 

5.1 INFRASTRUCTUUR 
 
 

• Er is een brandweerverslag opgesteld door de brandweer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 

14/03/2016.  (AV) 

Op het moment van inspectie kon geen brandveiligheidsattest van minder dan 5 jaar oud voorgelegd 

worden. (NC) 
 

 
• Het ziekenhuis ligt midden in het drukke centrum van Brussel en toch slaagt men erin om binnen de 

muren van het ziekenhuis een oase van rust te creëren. Het hoofdgebouw bevindt zich in de Gewijde- 

Boomstraat, het bijgebouw waar zich de dienst vrije tijd bevindt, is gelegen in de aangrenzende 

Opperstraat. Beide gebouwen werden recent gerenoveerd.(AV) 
 

 
• Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen, een kelderruimte en een kapel, die omgebouwd werd tot een 

centrale ontmoetingsplaats “het staminee”: (AV) 

o Kelderruimte met keuken, personeelsrefter en lokalen van de technische dienst 

o Benedenverdieping: 

./ Het permanentielokaal met zicht op de inkomhal. 

./ Het bureel van de hoofdverpleegkundige 

./  Het medicatielokaal 

./ De 2 leefruimten van het nachthospitaal 

./  Het daghospitaal 

./ Het postkuurlokaal 

o 1ste en 2de verdieping: patiëntenkamers van het nachthospitaal met voldoende sanitaire 

voorzieningen. 

o 3de verdieping: kantoren van administratie, diensthoofden, stafleden en directie en daarnaast 

ook vergaderlokalen. 

o Aansluitend aan de kapel is er een afgesloten rookruimte en een tweedehands kledingwinkel. 
 

 
• Aan de voorzijde van het gebouw, bereikbaar via een aparte ingang aan de straatkant, bevinden zich de 

consultatieruimtes van de artsen, de psychologen en de sociaal assistenten. (AV) 
 

 
• Tussen deze consultatieruimtes en de kapel bevindt zich de stille ruimte: dit is een prikkelarme ruimte 

waar de patiënten zich in alle rust kunnen terugtrekken. (AV) 
 

 
• Naast het gebouw ligt een rustgevende binnentuin, die werd ontworpen door een ervaringsdeskundige 

tuinarchitect in samenspraak met patiënten. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor het organiseren van 

evenementen die de band met de omgeving buiten het ziekenhuis bevorderen. (SP) 
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5.2 PATIËNTENDOSSIER 
 
 

• In het ziekenhuis gebruikt men een elektronisch patiëntendossier IDD, gekoppeld aan het elektronisch 

medicatieschema, op het OBASI®-platform. (AV) 
 

 
• Alle disciplines kunnen noteren in het individueel elektronisch patiëntendossier (IDD) via een persoonlijke 

login. De notities van de verschillende disciplines kunnen geraadpleegd worden door alle betrokken 

zorgverleners van de patiënt. Persoonlijke en vertrouwelijke notities kunnen, indien gewenst, 

afgeschermd worden van inzage door andere medewerkers. Alle verslagen van de miniteams en het 

multidisciplinaire overleg zijn ook terug te vinden in het IDD. (AV) 

 
• Contacten en gesprekken met familie zijn terug te vinden in het patiëntendossiers. Indien een patiënt niet 

wenst dat er contact wordt opgenomen met de familie dan is dit vermeld in de gecontroleerde dossiers. 

(AV) 

 
• Patiënten worden sterk betrokken bij het opstellen van hun behandelplan via het miniteam. (AV)   Om 

de waarde van de bijdrage van de patiënt te benadrukken kan bekeken worden of het gedeeltelijk 

toegang verlenen aan de patiënt tot het eigen dossier, met een luik om zelf notities te kunnen 

neerschrijven mogelijk is. (Aanb) 

Het persoonlijke activiteitenplan van de patiënt is niet terug te vinden in het IDD. De activiteitenplannen 

van alle patiënten zijn gebundeld in een map, die zich bevindt in het permanentielokaal, zodat elke 

medewerker te allen tijde kan terug vinden waar de patiënt zich bevindt. (AV) 

We bevelen aan om het individuele activiteitenplan op te nemen in het IDD. (Aanb) 

De lees- en schrijfrechten in de diverse modules moeten dan nog duidelijk bepaald en beschermd 

worden. 
 

 
• Het IDD bevat een sjabloon voor het behandelplan. Dit sjabloon wordt ingevuld tijdens het miniteam ter 

voorbereiding van het pluridisciplinair overleg. Het sjabloon bestaat uit de gegevensverzameling, de 

probleemstelling, de doelstellingen met bijhorende acties en indien mogelijk ook reeds het 

ontslagperspectief. In de 4 gecontroleerde patiëntendossiers werd een recent geëvalueerd behandelplan 

teruggevonden. (AV) 
 

 

6 MEDEWERKERS 
 

6.1 PERSONEELSBELEID 
 
 

• Het personeelsbeleid wordt aangestuurd door de algemeen, tevens verpleegkundig, directeur. Ze wordt 

in deze taak bijgestaan door een directie-assistente personeel. (AV) 
 

 
• Het ziekenhuis is een multidisciplinair georiënteerde organisatie. Dit komt ook tot uiting in het 

personeelsbeleid. Alle disciplines werken samen aan dezelfde doelstellingen, zoals die beschreven staan 

in het algemeen beleidsplan en in het kwaliteitshandboek. (SP) 

Enkele voorbeelden illustreren dit: 
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o Vier maal per jaar wordt een beleidsvergadering georganiseerd waarop alle medewerkers zijn 

uitgenodigd. Zo blijft iedereen betrokken bij de evaluatie van het gevoerde beleid en bij de 

planning binnen de organisatie. 

o Onderhouds- en keukenpersoneel zijn betrokken bij werkgroepen met betrekking tot kwaliteit. 

o Ook disciplines die niet rechtstreeks in de zorg staan, volgen ziekenhuisbrede opleidingen (bv. 

Omgaan met agressie). 

o Bij aanwerving van nieuwe medewerkers wordt onder andere gekeken hoe deze een 

meerwaarde kunnen betekenen voor het activiteitenaanbod, in functie van de bijdrage die ze 

kunnen leveren voor de rehabilitatie van de patiënten. 
 

 
• Er is geen uitgeschreven afzonderlijk beleidsplan of jaarverslag voor het personeelsbeleid. Het 

medewerkersmanagement wordt geïntegreerd in het algemeen beleidsplan/beleidsverklaring en in het 

algemeen jaarverslag van het ziekenhuis. Gegevens over het personeelsbeleid worden wel opgenomen in 

het jaarverslag van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk dat besproken wordt tijdens 

een beleidsvergadering. (AV) 

We bevelen aan om te bekijken of het bundelen van alle beschikbare gegevens over het personeel in een 

afzonderlijk jaarverslag/beleidsplan een meerwaarde zou kunnen zijn voor het HRM-management (bv. 

details over personeelsverloop, opleidingen, aantal VTE per discipline en per afdeling, ziekteverzuim, 

peiling ervaringen medewerkers,…). Dit biedt, naast een overzicht van alle verwante aspecten, ook de 

mogelijkheid tot een gerichte feedback en een bespreking ten gronde met andere betrokkenen. (Aanb) 
 

 
• De beleidsvergaderingen vormen een belangrijk communicatiekanaal tussen directie en medewerkers. 

Twee maal per jaar wordt een evaluatie van de beleidsverklaring georganiseerd, met deelname van alle 

medewerkers behalve de nachtverpleegkundigen, die wel het verslag krijgen. (AV) 
 

 
• De directiewacht wordt meestal waargenomen door de algemeen directeur, afgewisseld met de 

hoofdarts. Het is voor de medewerkers duidelijk wie moet gebeld worden. (AV) 

 
• Er is een begeleider herintreders aangeduid, die in het organogram referentieverpleegkundige genoemd 

wordt. (AV) 

De inscholing van nieuwe medewerkers bevat alle essentiële onderwerpen als losse delen, maar een 

gestructureerd samenhangend inscholingstraject is niet opgemaakt. (Aanb) 
 

 
• De verpleegkundige ziekenhuishygiënist verliet het ziekenhuis eind februari 2016. Op het moment van de 

audit volgt een andere verpleegkundige deze opleiding om de functie opnieuw te kunnen waarnemen. 

(AV) 
 

 
• Voor alle gecontroleerde functies in het ziekenhuis is er een duidelijke functiebeschrijving. (AV) 

 

 
• Er gebeuren exitgesprekken door de algemeen directeur als medewerkers het ziekenhuis verlaten. (AV) 

 
 
• Enkel voor de afdeling ACT gebeurt systematisch intervisie. We bevelen aan om intervisies systematisch 

op alle afdelingen/diensten te organiseren. (Aanb) 
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• Bij incidenten of emotionele gebeurtenissen kan standaard beroep gedaan worden op de expertise die 

binnenhuis aanwezig is. De eerstelijnshulp wordt hierbij verzorgd door het diensthoofd van de 

betrokkene. (AV) Het is daarnaast ook mogelijk om externe hulpverlening in te schakelen, maar dit werd 

niet actief gecommuniceerd aan het personeel. (Aanb) 

Een gestructureerde overkoepelende procedure voor de opvang van personeel na potentieel 

traumatiserende incidenten dient nog uitgeschreven te worden. (TK) 
 

 
• Er is voor elke dienst, afdeling of discipline een diensthoofd aangeduid. De psychologen vormen zo een 

eigen vakgroep, terwijl de sociale dienst en de dienst vrije tijd op hun beurt aangestuurd worden door 

een eigen diensthoofd. Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis hebben de diensthoofden naast hun 

beleidstaken ook andere verantwoordelijkheden. Dit wordt niet als een nadeel ervaren. (AV) 

 

 

6.2 VORMING, TRAINING EN OPLEIDING (VTO) 
 
 

• De algemeen directeur, die tevens directeur is voor het zorgdepartement, is de eindverantwoordelijke voor 

vorming binnen het ziekenhuis. (AV) 
 

 
• Hoewel er veel aandacht gaat naar vorming van het personeel, is het beleid rond vorming weinig 

gestructureerd. De belangrijkste aspecten die tijdens de audit aan bod kwamen, kunnen als volgt 

samengevat worden: (AV) 

o Er is geen uitgeschreven vormingsbeleidsplan. 

o Vorming is in dit ziekenhuis vooral vraaggestuurd, soms ook aanbodgestuurd. 

o Er werden geen budgettaire belemmeringen gemeld voor het volgen van vorming. 

o Men streeft naar een, niet verplicht, gemiddelde van 10 uren vorming per jaar voor het 

therapeutisch  personeel. 

o Zowel interne als externe opleidingen kunnen gevolgd worden. 

o Opleiding in “brandveiligheid” en “omgaan met agressie” zijn verplicht voor alle medewerkers. 

o De individuele gegevens over vorming zijn beschikbaar via het intranet maar worden niet op 

gestructureerde wijze opgevolgd. De cijfers kunnen door de hoofdverpleegkundige 

opgevraagd worden, maar ze worden onvoldoende actief gebruikt, bv. tijdens 

functioneringsgesprekken, om zo te bewaken en desgevallend te stimuleren dat elke 

medewerker voldoende opleiding geniet. 

o Vorming voor de artsen wordt als iets aparts beschouwd en wordt niet systematisch 

opgevolgd. Zo is de opleiding “omgaan met agressie” niet verplicht voor de artsen. 

We bevelen aan om alle elementen rond vorming te beschrijven en samen te brengen, bv. in een 

vormingsbeleidsplan, zodat de coherentie duidelijk wordt en dit deel van het HRM-beleid op verschillende 

niveaus (globaal, per discipline, per afdeling, per individu) vlot kan gemonitord worden. (Aanb) 
 

 
• Er is aandacht voor managementvaardigheden bij leidinggevenden. Er werden onder meer opleidingen 

georganiseerd rond functioneringsgesprekken, leiding geven, kwadrant en timemanagement. (AV) 
 

 
• Voor nieuwe medewerkers wordt jaarlijks een vormingscyclus georganiseerd. Er zijn vormingsmomenten, 

o.a. door een psychiater, zowel voor therapeutisch als voor niet-therapeutisch personeel. Deze laatste 

groep wordt hierdoor van bij de aanvang ook sterk betrokken bij de zorgcultuur van het ziekenhuis. (SP) 



pagina 23 van 34  

 

• Voor alle disciplines zijn jaarlijkse functioneringsgesprekken voorzien. Men streeft hierbij naar 100%. (AV) 

Niet in alle afdelingen en diensten slaagt men er in om dit te realiseren, o.a. in het technisch departement 

loopt dit niet optimaal. Alleen voor het daghospitaal kreeg iedereen een functioneringsgesprek in 2015. 

Artsen hebben een functioneringsgesprek met de hoofdarts; de hoofdarts zelf krijgt geen formeel 

functioneringsgesprek. We bevelen aan om structureel functioneringsgesprekken in te bouwen voor de 

artsen. Deze kunnen efficiënt georganiseerd worden op basis van een uitgeschreven functieprofiel waar de 

verwachtingen, verantwoordelijkheden en taken duidelijk in beschreven zijn. (Aanb) 

We bevelen aan om te bewaken dat iedereen die werkzaam is in het ziekenhuis kan genieten van een 

systematische evaluatie en planning van zijn werking. (Aanb) 
 

 
• De hoofdarts volgde verschillende opleidingen rond ziekenhuismanagement en kwaliteitsbeleid. Ook de 

andere psychiater volgde een opleiding omtrent kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen. Deze opleidingen werden 

gefinancierd door het PSC. (SP) 
 

 
• De meeste artsen en therapeuten hebben een langdurige therapeutische opleiding gevolgd. Een groot deel 

van deze opleidingen werden door het ziekenhuis gefinancierd. (SP) 

 

 

6.3 VRIJWILLIGERS 
 
 

• In het PSC te Elsene zijn geen vrijwilligers actief. (AV) 
 

 
 

6.4 BESTAFFING 
 
 

• Voor de begeleiding en behandeling van de patiënten op de dag- en de nachtafdeling kan men, op het 

moment van de audit, rekenen op de volgende medewerkers:  (AV) 

o 11 (10,05 VTE) verpleegkundigen waarvan 10 (9.05) bachelors en 1 (1 VTE) gegradueerde 

verpleegkundige. 

o 9 (7,37 VTE waarvan 3,9 VTE masters) opvoedkundigen/maatschappelijk werkers voorzien als 

normpersoneel, aangevuld met 3,8 VTE (waarvan 1,8 VTE masters) medewerkers met een 

contract binnen de Sociale Maribel. Deze laatste groep wordt vooral (3 VTE) ingezet binnen de 

thuiszorg (ACT). 

o 2 (1,7 VTE) psychologen 
 

 
• De verpleegkundigen werken ofwel in de equipe van het dagziekenhuis, ofwel ’s nachts. Ook de andere 

begeleiders/therapeuten zijn toegewezen aan deze respectieve afdelingen. Deze beide teams, de postkuur 

alsook de mobiele equipe worden aangestuurd door dezelfde hoofdverpleegkundige, die bijgestaan wordt 

door een adjuncthoofdverpleegkundige. (AV) 

o Voor het dagziekenhuis bestaat de verpleegkundige equipe uit 2 bachelors (1 VTE), naast de 

hoofdverpleegkundige. 

o Voor de nachtopname is steeds een minimumbestaffing van 2 verpleegkundigen 

gegarandeerd. Hiervan is er steeds 1 die de permanentie verzekert op de afdeling en een 

tweede die inslaapt en zo nodig kan bijspringen. De nachtverpleegkundigen werken niet 

overdag, maar de vaste nachten nemen wel deel aan vormingen en dienstvergaderingen. 
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o De mobiele equipe bestaat uit 2 bachelor verpleegkundigen (1,47 VTE) en wordt structureel 

ingezet bij de nachtequipe, maar kan in geval van nood ook ingezet worden op het 

daghospitaal. 

o Voor de thuiszorgwerking (ACT) is 3 VTE voorzien vanuit het ziekenhuis via de Sociale Maribel, 

aangevuld met 3 VTE gesubsidieerde contractuelen vanuit Brussel. Voor dit team is er een 

eigen  hoofdverpleegkundige. 
 

 
• In het ziekenhuis werken geen “therapeutische” paramedici (zoals ergo, kine, muziek,…). Zo worden ook de 

diëtiste, enkele psychologen en maatschappelijk werkers binnen de zorgteams als 

opvoedkundige/begeleider/vrijetijdsmedewerker ingezet. Dit is een bewuste keuze die past bij de 

behandelvisie van het ziekenhuis. Men verkiest een begeleid activiteitenaanbod vanuit de specifieke 

competenties van de begeleiders boven “paramedische therapie”, in het kader van de demedicalisering 

(niet-behandeling) van psychosebeelden en de integratie van de patiënten in de maatschappij. (SP) 
 

 
• Men dient, zeker in een relatief kleinschalig ziekenhuis, te bewaken dat de bestaffing in proportie blijft tot 

de uit te voeren taken. (Aanb) 

We merken op dat sommige medewerkers verschillende verantwoordelijkheden moeten combineren (bv. 

de kwaliteitscoördinator is tevens diensthoofd van de sociale dienst en de dienst vrije tijd en staat ook voor 

0,9 VTE ingeroosterd in de zorg op de afdelingen, wat niet realistisch lijkt!). Het effectief aan 

zorgmedewerkers wordt op de werkvloer toch ervaren als voldoende, wat voor een deel kan voortvloeien 

uit de creativiteit en de flexibiliteit van het personeel. 

o Medewerkers bleken tijdens de audit sterk geëngageerd voor hun patiënten en voor hun 

ziekenhuis. 

o Het dagziekenhuis doet uiterst zelden een beroep op de mobiele equipe. 

o Er zijn quasi geen uitstaande overuren voor de medewerkers. 

o Nergens werd gemeld dat verlof of vorming zou geweigerd worden wegens tekort aan 

bestaffing. 

o Diensthoofden zijn ook actief op de werkvloer, maar enkel omdat ze dat ook voor zichzelf een 

meerwaarde vinden, niet door bestaffingsproblemen. 

o In het ziekenhuis wordt geen hulp van interimkrachten of jobstudenten ingeroepen. 
 

 
• Het ziekenhuis fungeert als opleidingscentrum voor verschillende zorgdisciplines. Zo worden o.a. stagiairs 

begeleid die psychologie, maatschappelijk werk of verpleegkunde studeren en er is ook plaats voor een 

ASO psychiatrie. (AV) 
 

 
• Er zijn 4 artsen werkzaam in het PSC: 2 psychiaters, waaronder de hoofdarts, een ASO psychiatrie en een 

huisarts die 3u/week consultatie houdt in het ziekenhuis. (AV) 

 
• De hoofdarts bekleed deze functie binnen het ziekenhuis sinds september 2006 en is benoemd voor 

onbepaalde duur. Naast zijn functie als hoofdarts is hij ook werkzaam als psychiater binnen het PSC, is hij 

verbonden aan het UPC Kortenberg voor onderzoek en doet hij consultaties in een privépraktijk. (AV) 
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7 PROCESSEN 
 

7.1 PROCEDUREBEHEER 
 
 

• Het beheer van procedures in het PSC te Elsene verloopt gestructureerd. (AV) 

o Men beschikt over een moederprocedure die beschrijft hoe een procedure voor het ziekenhuis 

moet worden opgesteld en gecommuniceerd. 

o Bijna alle procedures werden recent gereviseerd door de kwaliteitscoördinator en 

goedgekeurd door de stuurgroep kwaliteit. 

o Een aantal ontbrekende procedures werd uitgeschreven. 

o Alle procedures volgen hetzelfde stramien. 

o Alle procedures zijn vlot raadpleegbaar op het intranet. 
 

 
• De moederprocedure en het proceduresjabloon kunnen op een aantal punten aangevuld worden: (Aanb) 

o Omschrijving van de verantwoordelijke/beheerder van de procedures 

o Bepaling van de verval- of herzieningstermijn 
 

 
• Nieuwe procedures worden gecommuniceerd via de beleidsvergaderingen (4x/j) en ook via het intranet. 

Het procedureboek is hier beschikbaar en alle beschikbare procedures zijn consulteerbaar via een intuïtieve 

zoekfunctie. (AV) 
 

 
• We bevelen aan om een methode te ontwikkelen om de correcte toepassing van de procedures te kunnen 

bewaken. Zo kan ook de implementatie van nieuw ingevoerde procedures opgevolgd worden. (Aanb) 
 

 
• Een aantal procedures moet nog worden uitgeschreven of vervolledigd: (TK) 

o Er is geen globale procedure “disfunctioneren”. 

o Er is geen globale procedure over grensoverschrijdend gedrag. Er is wel een procedure over 

“seksueel grensoverschrijdend gedrag” indien de patiënt het slachtoffer is. Voor de 

medewerkers als slachtoffer wordt verwezen naar de procedure “psycho-sociale risico’s” in 

het arbeidsreglement en IDEWE. 

o Vrije keuze arts/zorgverlener. 

o Second opinion. 

o Weigering behandeling. 

o Ontslagprocedure. 

o Opvang van personeel en artsen bij mogelijks traumatiserende incidenten. 
 

 
 

7.2 MEDICATIEDISTRIBUTIE 
 

 

Situering 

 
• Het PSC te Elsene heeft geen erkende functie apotheek. Het ziekenhuis beschikt wel over een 

geneesmiddelendepot. Vanuit het ziekenhuis wordt geen medicatie bedeeld aan andere zorginstellingen. 
 

 
• Medicatie wordt door de apotheker besteld bij de groothandel of soms rechtstreeks bij de firma. 
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• Tijdens de audit werd gesproken met de apotheker en werden aspecten betreffende medicatie 

gecontroleerd op afdelingsniveau. 
 

 
Beleid en strategie 

 
• De slagkracht en de inbreng van de apotheek op het beleid van het ziekenhuis is beperkt. (TK) 

De apotheker maakt geen structureel deel uit van beleidsorganen of werkgroepen. 

o De apotheker maakt geen deel uit van de directievergadering noch van het dagelijks bestuur. 

Hij heeft daarnaast geen ander formeel overleg met de directie (hoofdarts, 

algemeen/verpleegkundig directeur), behalve binnen het wettelijk verplichte MFC. 

o De apotheker neemt geen deel aan de beleidsvergaderingen. 

o De apotheker maakt geen deel uit van het Comité voor Patiëntveiligheid en heeft geen 

volledig zicht op eventuele verbeteracties of projectgroepen betreffende medicatie. 

o De apotheker maakt geen deel uit van de Stuurgroep kwaliteit. 

o De apotheker neemt niet deel aan het Comité voor Ziekenhuishygiëne. 

o Er bestaat geen specifiek informatiekanaal van de apotheek naar de afdelingen. 

Gezien dit gebrek aan actieve betrokkenheid, zijn de mogelijkheden tot inspraak in de genomen 

beleidsbeslissingen, die betrekking hebben op de werking van de apotheek en het 

medicatiedistributieproces, onvoldoende. Tevens wordt onder meer de efficiëntie van het Comité voor 

Patiëntveiligheid beperkt bij de analyses die verband houden met medicatiefouten. 
 

 
• Er wordt geen apart beleidsplan of jaarverslag voor de apotheek opgemaakt. Resultaten met betrekking  

tot het medicatiegebeuren kunnen niet op gestructureerde wijze voorgesteld en besproken worden op de 

betrokken managementorganen. (TK) 

Heel wat gegevens zijn nochtans beschikbaar. 

We bevelen aan om een jaarverslag uit te schrijven met naast de financiële en productiviteitselementen, 

ook aandacht voor kwaliteitsprojecten, klinische farmacie, resultaten van incidentanalyses, … Vanuit deze 

terugblik kan dan een onderbouwd beleidsplan betreffende de 

medicatiedistributie/voorschriften/medicatietoediening/medicatieverbetertrajecten worden opgemaakt. 

(Aanb) 
 

 
• Er gebeurt geen analyse van het voorschrijfgedrag per arts en per medicatieklasse. (TK) Dit betekent 

nochtans een meerwaarde als basis van zelfevaluatie van het voorschrijfgedrag van de artsen en als 

mogelijk deel van een therapiebeleid voor een bepaalde patiëntenpopulatie of voor een bepaalde 

pathologie. 

Hierbij dienen alle artsen die de actuele voorschriften valideren opgenomen te worden in de analyse, 

zowel de psychiaters als de ASO en de huisarts. 

 
Middelen 

 
• Het apotheekdepot bestaat uit 1 ruimte. Hier gebeurt zowel de administratie, het klaarzetten en het 

bereiden van de medicatie als het bewaren van de (medicatie)voorraad. Deze ruimte beschikt over een 

automatische temperatuurregeling. (AV) 
 

 
• De medicatie op de zorgafdelingen wordt bewaard in de verpleegpost, die afsluitbaar is of bemand wordt. 

De medicatie bevindt zich in genaamtekende bakjes in een kast. (AV) 
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• De meest courante medicatie zit in een afgesloten spoedkast in de verpleegpost op de afdeling. (AV) 
 
 
Medewerkers 

 
• Er is 1 apotheker werkzaam voor het PSC te Elsene, contractueel gedurende 5u/week. Deze apotheker 

werkt daarnaast ook in de apotheek van het UPC te Kortenberg. (AV) 

We bevelen aan om de bestaffing van de apotheek te versterken, zodat alle taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot medicatiebeleid ten volle kunnen opgenomen worden. (Aanb) 

 
Processen 

 
• Er is op het moment van de audit geen globale actuele procedure die alle aspecten van de 

medicatiedistributie binnen het ziekenhuis beschrijft. (TK) 

De verouderde procedure wordt herzien en aangevuld en zal met een flowchart op het intranet 

beschikbaar gesteld worden. 
 

 
• Alle voorschriften worden in het elektronisch medicatieschema ingevoerd. De apotheker heeft in het 

elektronisch medicatiebeheersysteem zicht op het volledige medicatieschema van de patiënt tijdens 

opname. (AV) 

De voorschriften kunnen enkel door de arts zelf, met een persoonlijke login, worden ingebracht in het 

elektronisch medicatieprogramma. Dit kan ook van thuis uit gebeuren. (SP) 

De thuismedicatie wordt in het elektronisch patiëntendossier ingebracht bij intake van de patiënt. (AV) 
 
 
• Men gaat er van uit dat er geen naschriften voorkomen. Nochtans wordt soms medicatie uit de spoedkast 

genomen, en toegediend aan de patiënt, zonder dat de apotheker zicht heeft op een eventuele validatie 

door een arts. Het kan interessant zijn om de gegevens uit de registraties van medicatiewegname uit de 

spoedkast aandachtig te bestuderen om de stelling van 0% naschriften te kunnen objectiveren. (Aanb) 
 

 
• Er is geen wachtdienst voor het apotheekdepot. (AV) 

Buiten de aanwezigheid van de apotheker kan medicatie op voorschrift uit de spoedkast genomen 

worden, volgens een uitgeschreven procedure. 

Indien een medicament niet in de spoedkast beschikbaar is, wordt dit gehaald in een externe apotheek op 

basis van een papieren voorschrift. Dit gebeurt af en toe, meestal voor somatische medicatie. 
 

 
• De apotheek levert medicatie, op naam van de patiënt, aan de afdelingen voor een periode van 2 weken 

zonder dat hiervoor een risicoanalyse is gebeurd. (TK) 
 

 
• Retourmedicatie, bv. overschot bij ontslag of stopzetten behandeling, wordt aangeduid in het 

elektronisch medicatieprogramma en onmiddellijk door een verpleegkundige in een bak klaargezet voor 

terugname door de apotheek. (AV) 

Theoretisch kunnen wel overtollige medicamenten achterblijven op de afdeling indien een geneesmiddel 

niet werd ingenomen door de patiënt. Dit is niet steeds terug te vinden in het elektronisch 

medicatieprogramma (bv. omdat het niet genoteerd werd). We bevelen aan om dit theoretische risico 

eventueel eens te objectiveren, bijvoorbeeld aan de hand van onverwachte steekproefcontroles vanuit de 

apotheek. (Aanb) 
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• Het klaarzetten van de medicatie gebeurt op de afdeling door de nachtverpleegkundige voor de volgende 

24 uur. Zowel de controle van de klaargezette medicatie als de registratie bij toediening gebeurt door een 

verpleegkundige. (AV) 
 

 
• Op de afdeling werden verknipte blisters en losse pillen (zonder blister) aangetroffen in de 

medicatievoorraad. Hierdoor kan men belangrijke informatie verliezen (bv. naam en sterkte van het 

geneesmiddel, vervaldatum) wat tot fouten kan leiden. (TK) 

 
• Er is geen duidelijke procedure voor controle van de vervaldata van medicatie noch van de aantallen in de 

stock, er zijn enkel mondelinge richtlijnen. (TK) 

o Op afdelingsniveau zou een verpleegkundige de voorraad geregeld (3x/jaar) moeten nakijken, 

maar de systematiek is niet aantoonbaar (bv. door een procedure en een registratie). 

o Jaarlijks zou er een algemeen nazicht zijn van de medicatie in de spoedkast door de apotheker, 

maar ook hierover is er geen schriftelijke neerslag. 

Er werd bij steekproefcontrole op de afdeling geen vervallen medicatie aangetroffen. (AV) 
 
 
• De temperatuur van de medicatiekoelkast op de afdeling wordt constant gelogd via een automatische 

registratie. De apotheker leest deze gegevens maandelijks uit. (AV) 

Dit temperatuurcontrolesysteem is niet sluitend: (TK) 

o Er is geen alarm bij afwijkende waarden aan de registratie verbonden. 

o Indien de temperatuur aan het begin van de periode afwijkend is, zal de apotheker dit pas 

vaststellen op het einde van deze periode (tot 1 maand). De eventueel aangetaste medicatie is 

misschien ondertussen al toegediend aan de patiënt. 

Daarnaast werd ook vastgesteld dat labostalen (mogelijks bloed, weefsel, urine, faeces) worden bewaard 

in de medicatiekoelkast. (TK) 
 

 
• Incidenten en klachten met betrekking tot medicatie worden in het ziekenhuis niet altijd op 

gestructureerde wijze geregistreerd, noch in de apotheek zelf, noch op de afdelingen. De mogelijkheden 

van het IMS worden niet optimaal benut. Er gebeurt ook geen systematische analyse van de 

foutregistraties. (TK) Nochtans blijkt uit het nalezen van verslagen en uit gesprekken tijdens de audit dat er 

wel degelijk incidenten voorkomen en dat het elektronisch medicatiebeheer niet foutloos functioneert. 

Door onvolledige registratie, geen of beperkte analyse, en het niet betrekken van de apotheker bij 

analyses betreffende medicatiefouten in het Comité voor patiëntveiligheid, gaan leermogelijkheden 

verloren en blijven mogelijke risico’s onnodig lang bestaan. 
 

 
• In het ziekenhuis worden geen narcotica voorgeschreven of toegediend. Er is dan ook geen voorraad aan 

verdovende middelen. Het laatste gekende voorschrift voor een verdovend middel dateert van 2003. Men 

beschikt wel over een procedure betreffende het voorschrijven van narcotica. (AV) 

 
Resultaten 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een eigen geneesmiddelenformularium, ontwikkeld op basis van het 

formularium van het UPC Kortenberg. Het formularium kan geraadpleegd worden op het intranet. 

Bij afwijkende voorschriften kan de apotheker deze substitueren, mits contactname met de arts. 
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Ongeveer 20% van de medicamenten wordt buiten het formularium voorgeschreven. Het betreft hier 

voornamelijk somatische medicatie die opgestart wordt door de huisarts. (AV) 

Aanbeveling om de huisarts te betrekken bij de bespreking van een eventuele herziening van het 

formularium, bv. binnen het MFC. (Aanb) 
 

 
• Ongeveer 50% van de geneesmiddelen wordt aan de afdeling geleverd in unitdosis. Het ziekenhuis, met 

actieve participatie van de apotheker, dient inspanningen te leveren om deze hoge proportie te   

reduceren in het kader van de patiëntveiligheid. Aanschaf van een herverpakkingsrobot is zeer duur en  

het manuele herverpakkingsproces is zeer arbeidsintensief en kan worden aanzien als een knelpunt 

binnen de huidige werking van de apotheek. Bij een eventuele actualisering van het formularium kan men 

bv. aandacht geven aan (groothandel)verpakkingen die eenvoudig te herverdelen zijn als unitdose, zonder 

verlies van essentiële informatie of zonder ander risico op incidenten. (Aanb) 
 

 
• De apotheker herverpakt hoogrisicomedicatie (soundalikes en lookalikes) in opvallende fluogele zakjes. 

Hierdoor vermindert men significant het risico op een incident met deze geneesmiddelen. (SP) 
 

 
 

7.3 AGRESSIEBELEID EN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN 
 
 

• Het ziekenhuis heeft geen erkenning voor gedwongen opname. Men beschikt over een procedure 

“gedwongen opname” om correct te kunnen doorverwijzen. De hoofdarts neemt deel aan overleg 

betreffende gedwongen opname tussen de betrokken actoren in Brussel en er zijn contacten met de 

lokale politiediensten. (AV) 
 

 
• Het agressiebeheersingsbeleid in het ziekenhuis is uitgewerkt. Er bestaat een uitgeschreven procedure 

“omgaan met agressie” (OMA) die consulteerbaar is op het intranet. Bij de procedure hoort een handige 

flowchart.  (AV) 

In de procedure wordt veel aandacht besteed aan preventie van een potentieel agressie-incident, door te 

beschrijven hoe dit te herkennen en de situatie te ontmijnen. 

Er wordt in een deel van de procedure algemeen beschreven wat de protocollen zijn bij agressie. In een 

bijkomend deel gaat men in op een incident waarbij een hulpverlener slachtoffer is. Hierbij wordt het 

belang duidelijk gesteld van een goede nazorg voor de medewerker. 
 

 
• Van bij de opnameaanvraag worden patiënten gescreend op mogelijk agressief gedrag. Indien positief, 

betekent dat een exclusiecriterium voor opname in het ziekenhuis. (AV) 
 

 
• Er is veel aandacht voor vorming over OMA. (SP) 

o De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt 2 tot 3x per jaar 

georganiseerd. Vorige sessies werden georganiseerd in oktober 2015 en maart 2016. 

o Alle personeelscategorieën, met inbegrip van degenen die niet in de directe zorg staan, 

moeten verplicht de opleidingen rond OMA volgen. 

o Dit onderwerp vormt standaard een onderdeel van het inscholingstraject voor nieuwe 

medewerkers. 

Artsen mogen de opleiding rond OMA volgen, maar dit is voor hen niet verplicht. We bevelen aan om dit 

ook voor deze beroepsgroep verplicht te maken. (Aanb) 
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• Men kiest er in dit ziekenhuis voor om geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. (AV) 

o Patiënten met een verhoogd risico worden niet opgenomen, maar doorverwezen. 

o Er is geen uitgeschreven beleid rond afzondering omdat dit nooit gebeurt. In het ziekenhuis is 

er ook geen afzonderingskamer. 

o Er is geen uitgeschreven beleid betreffende fixatie, omdat dit nooit gebeurt. Er is geen 

fixatiemateriaal aanwezig in het ziekenhuis. 
 

 
• Op de afdeling is er een eenpersoonskamer op de eerste verdieping die als time-out ruimte wordt 

benoemd. De definitie van de time-out ruimte en het beleid hierrond zijn niet uitgeschreven. (TK)   

Indien men een kamer aanduidt voor time-out, moeten een aantal aspecten geëxpliciteerd worden, o.a. 

de definitie, welke indicaties, de timing van verblijf en herevaluatie van de maatregel, de nodige 

interventies (bv. observaties), notities in het IDD, de verantwoordelijkheden per discipline, de 

registratie,… 

In principe kan een patiënt op indicatie door een zorgverlener naar de time-out kamer verwezen worden, 

maar in de praktijk gebeurt dit niet. (AV) 
 

 
• Tussen de staminee (ziekenhuisdeel van het gebouw) en het intakegedeelte van de artsen bevindt zich 

een prikkelarme ruimte (stille ruimte). De deur naar de consultaties is gesloten, maar de deur naar de 

staminee blijft los. Hier kan een patiënt, alleen op eigen vraag, zich even terugtrekken. (AV) 
 

 
• In 2015 werden 11 agressie-incidenten geregistreerd via het IMS. De incidenten worden geanalyseerd 

volgens het Prisma-model, wanneer de ernst dit vereist. (AV) 
 

 
 

7.4 SUÏCIDEBELEID 
 
 

• Het beleid over suïcidepreventie is in detail uitgeschreven onder de vorm van een procedure. Ook voor 

suïcidepoging en gelukte suïcide bestaat zulk een procedure. Telkens zijn overzichtelijke flowcharts 

opgemaakt. (AV) 
 

 

• Niet alle patiënten worden systematisch gescreend op een suïciderisico. Alleen degenen waarvan een 

medewerker meent dat dit risico reëel is, krijgen een minder of meer gestandaardiseerde inschatting en 

taxatie van het risico. De eerste inschatting blijft erg subjectief en is afhankelijk van de ervaring en 

expertise van dit personeelslid. We bevelen aan om te bekijken of dit op meer eenvormige wijze kan 

gebeuren. (Aanb) 

Notities over het suïciderisico kunnen ingevuld worden in een specifiek luik in het IDD, maar dit gebeurt 

niet standaard voor elke opgenomen patiënt. Het is aangewezen om dit risico steeds in te schatten en ook 

als dit risico klein is hierover een neerslag in het patiëntendossier na te laten zodat alle betrokken 

zorgverleners kunnen lezen dat dit item bevraagd of ingeschat werd. (Aanb) 
 

 

• Suïcidepogingen, al dan niet gelukt, kunnen geregistreerd worden in het IMS. De laatste gekende 

poging dateert van 2007. (AV) 
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Suïcides en suïcidepogingen leiden tot debriefing in het team, met het diensthoofd als eerste 

aanspreekpunt. (AV) 

Een gestructureerde overkoepelende procedure voor de opvang van personeel na potentieel 

traumatiserende incidenten dient nog uitgeschreven te worden. (TK) 

 

 

7.5 PATIENTENRECHTEN,  OMBUDSFUNCTIE  EN  KLACHTENMANAGEMENT 
 
 

• Informatie aan patiënten over patiëntenrechten en de ombudsdienst verloopt via verschillende kanalen: 

(AV) 

o Op de websitepagina “patiëntenrechten” van het ziekenhuis staan de patiëntenrechten 

duidelijk beschreven en zijn ook de contactgegevens van de ombudsdienst vermeld. 

o In de onthaalbrochure voor het personeel en in de informatiebrochure voor de 

hospitalisatieafdelingen worden de patiëntenrechten uitgebreid beschreven. Daarnaast ligt de 

infobrochure “rechten van de patiënt” op verschillende plaatsen in het ziekenhuis (staminee, 

bibliotheek, afdelingen,..) ter beschikking van de patiënten. Bij contact met de ombudsdienst 

wordt deze infobrochure samen met de patiënt, ter verduidelijking, doorgenomen. 

o Informatie met de contactgegevens van de ombudspersoon zijn verspreid in het ziekenhuis 

terug te vinden. 

o Via “Benny”: het weekkrantje van het ziekenhuis waarin alle activiteiten en afspraken voor de 

komende week aangekondigd worden. 
 

 
• Patiënten kunnen beroep doen op een externe ombudspersoon, deze is in dienst van het overlegplatform 

GGZ Brussel. Ze vervuld deze functie in het PSC sinds augustus 2015. (AV) 

Er is een grote betrokkenheid van de externe ombudspersoon bij het patiëntengebeuren: (SP) 

o Officieel is de ombudspersoon 2u werkzaam in het centrum, maar in praktijk is ze meestal 3 à 

4 uur/week aanwezig. 

o De ombudspersoon houdt permanentie in “het staminee”, de centrale ontmoetingsplaats van 

het PSC, op dondernamiddag. Dit biedt haar de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

“WAVE” (Wekelijkse Activiteiten VErgadering), waarop de meeste patiënten aanwezig zijn. 

Desgewenst is er ook een apart gesprekslokaal ter beschikking van de ombudspersoon. 

o Soms houdt de ombudspersoon permanentie op een andere dag: op die manier krijgen meer 

mensen o.a. uit het daghospitaal, de mogelijkheid om haar te spreken (deze patiënten komen 

maximaal 4 dagen/week naar het centrum en niet altijd op dezelfde dag). 

o De ombudspersoon neemt, bij gelegenheid, ook deel aan activiteiten binnen het centrum (bv. 

kookatelier, creatief atelier…). Op die manier is het mogelijk om een maximum aan patiënten 

te bereiken en zeer drempelverlagend te werken. 

o Naast de permanentie neemt de ombudspersoon, samen met patiënten, deel aan het forum 

en aan de werkgroep beeldvorming. 

• De ombudspersoon is van opleiding licentiate in de politieke en sociale wetenschappen-internationale 

betrekkingen. De ombudspersoon volgde daarnaast ook kandidaturen moraalwetenschappen, cursus 

“counseling & coaching”, cursus “communiceren met mensen met een mentale beperking” en ze is 

momenteel de cursus “bemiddeling” aan het afronden. Tijdens haar afwezigheid wordt ze vervangen door 

een collega van het overlegplatform GGZ Brussel. (AV) 
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• Het ziekenhuis beschikt over een huishoudelijk reglement voor de ombudsfunctie dat werd opgesteld 

door de ombudsdienst GGZ Brussel. Daarnaast is er een interne klachtenprocedure die werd 

uitgeschreven door de vorige ombudspersoon. (AV) 

 
• De interne klachtenprocedure is zeer algemeen en bevat geen duidelijke flowchart. (TK) 

Het is van belang om de verschillende stappen en verwachtingen in een klachtbemiddeling duidelijker en 

uitgebreider te omschrijven, zoals ontvankelijkheid, ontvangstmelding, bemiddelingsvormen, termijnen, 

registraties, aanbevelingen, bewaring…) 
 

 
• Nieuwe medewerkers worden geïnformeerd over patiëntenrechten en ombudspersoon via de 

onthaalbrochure en via het intranet. (AV) 

We bevelen aan om infosessies of vormingen betreffende patiëntenrechten te organiseren voor het 

personeel. (Aanb) 
 

 
• Jaarlijks wordt door de ombudspersoon een verslag opgemaakt, met een geanonimiseerd overzicht van 

de klachten, het voorwerp van de klachten, het eventuele resultaat. Soms worden hierbij ook 

aanbevelingen gegeven ter voorkoming en herhaling van bepaalde klachten. Dit verslag wordt aan de 

directie bezorgd. De huidige ombudspersoon kwam recent in dienst en heeft nog geen zicht op hoe en 

wanneer ze haar verslag zal communiceren met de directie. (AV) 
 

 
• Klachten geformuleerd aan de directie of andere personeelsleden en door hen afgehandeld, worden niet 

officieel en systematisch doorgegeven aan de ombudspersoon. (TK) Hierdoor kan kostbare informatie 

verloren gaan, waardoor men mogelijk geen volledig zicht krijgt op de onderwerpen waarover patiënten 

klachten formuleren in het ziekenhuis (wat een vertekend beeld kan geven bij de opmaak van het 

jaarverslag) en kan men niet nagaan of klagers tevreden zijn over de manier waarop hun klacht behandeld 

wordt. 
 
 
 

8 RESULTATEN 
 

8.1 TOEGANKELIJKHEID 
 
 

• Het ziekenhuis richt zich op volwassenen met een chronisch psychotische problematiek, die nood hebben 

aan een gestructureerde nazorg en moeilijkheden ondervinden bij de re-integratie in de maatschappij. Er 

moet een minimale zelfredzaamheid zijn en de bereidheid om een activiteit te doen. De enige 

exclusiecriteria zijn een primaire diagnose van drugs- en/ of alcoholmisbruik, mentale retardatie en 

ernstig impulscontroleverlies. (AV) 
 

 
• Het ziekenhuis heeft geen wachtlijsten voor opname van patiënten. De wachttijden tussen aanvraag en 

intakegesprek kan men beperken tot de dag zelf voor dringende aanvragen en minder dan 2 dagen voor 

niet dringende aanvragen. In de eerstvolgende teamvergadering, volgend op dit intakegesprek wordt de 

casus besproken en wordt een beslissing genomen in verband met de opnameaanvraag.  (AV) 

 
• De laatste jaren is een beleid gevoerd om de patiënten zo kort mogelijk op te nemen onder andere door 

van bij opname en ten laatste tijdens het eerste miniteam reeds ontslagperspectieven te bekijken. De 
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opnameduur bedraagt momenteel gemiddeld 178,8 dagen voor het daghospitaal en 105,56 dagen voor 

het nachthospitaal. Vooral de beperkte doorstroommogelijkheden naar vervolgvoorzieningen zorgen 

ervoor dat de gemiddelde ligduur aan de hoge kant blijft. (AV) 
 

 
• Er wordt nauw samengewerkt met verschillende organisatie en diensten (o.m. arbeidstrajectbegeleiding, 

familiezorg, VDAB, VAPH, OCMW,..) om re-integratie in de maatschappij, binnen de eigen mogelijkheden 

en grenzen van de patiënt, te kunnen realiseren. (AV) 

 
• Het ziekenhuis is transparant rond de gehanteerde opnametarieven. De opnameverklaring met de actuele 

tarieven zijn terug te vinden op de website van het ziekenhuis. Bij financiële problemen wordt steeds een 

oplossing gezocht, dit kan geen reden zijn om opname te weigeren. (AV) 
 

 
 

8.2 PATIËNT- EN FAMILIEGEORIËNTEERDE ZORG 
 
 

• Patiënten worden nauw betrokken bij het ziekenhuisbeleid via verschillende kanalen en initiatieven: (SP) 

o De bar in “het staminee” wordt exclusief opengehouden door patiënten. 

o Er is een winkeltje voor tweedehandskledij in de kapel dat volledig gerund wordt door 

patiënten (verkoop, opruimen, organiseren, boekhouding,..) onder toezicht van een 

begeleider. De opbrengst gaat integraal naar de patiënten. 

o Bij renovatie van de kapel werd het glasraam ontworpen door patiënten. 

o De website van het ziekenhuis is ontworpen door één van de patiënten. 

o Het ziekenhuis heeft 2 werkgroepen: “positieve beeldvorming” en “info en inspraak”, waarin 

ook patiënten vertegenwoordigd zijn 

o “’t forum”: 6 à 8 wekelijkse bijeenkomst waarop alle bewoners en aanwezige personeelsleden 

van het nachthospitaal worden uitgenodigd, naast de hoofdverpleegkundige, de dienst vrije 

tijd, de arts en de ombudspersoon. Op deze vergadering gebeurt er informatieoverdracht van 

patiënten naar het team en omgekeerd. Hier worden ook punten besproken en afspraken 

gemaakt omtrent het leefklimaat en de huisregels. Tijdens deze vergadering is er simultane 

vertaling door een bewoner. 

o “The wave”: dit wordt georganiseerd door de dienst vrije tijd en vindt elke donderdag plaats, 

om 16u in het staminee. Alle patiënten die dit willen kunnen hier aanwezig zijn. Iedereen kan 

hier nieuwe activiteiten aanbrengen en er wordt ingespeeld op de activiteiten die buitenshuis 

te doen zijn. Het verslag van deze vergadering met de activiteiten voor de komende week 

staat de volgende middag in het wekelijkse krantje “Benny”, dat met behulp van patiënten 

wordt opgesteld en gedrukt. 

o Er is een voorstel van de directie om een ervaringsdeskundige op te nemen in de algemene 

vergadering van het ziekenhuis om op die manier ook inspraak van patiënten op een hoger 

echelon in te voeren. Daarnaast wordt er ook bekeken of er ervaringsdeskundigen kunnen 

betrokken worden in de zorg binnen het ziekenhuis. (eventueel stagiairs via het 

opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigen in Hasselt) 

o KAOS: kunstproject van het ziekenhuis 

o Jaarlijks wordt tijdens de zomervakantie, de mogelijkheid geboden aan de patiënten om een 

weekje aan zee door te brengen onder begeleiding van de medewerkers van het PSC. 

Patiënten gaan in deze nieuwe omgeving, los van de ziekenhuisomgeving of thuisomgeving, 
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soms totaal anders functioneren en sommige patiënt gaan zich soms sociaal vaardiger 

gedragen. Dit kan vaak als ankerpunt gebruikt worden in het verdere rehabilitatieproces en 

bovendien helpt het volledige vakantiegebeuren mee om stigmatisering tegen te gaan. 
 

 
• De familie van de patiënt wordt o.a. betrokken via: (AV) 

o De infoavond voor familieleden die 2x/jaar wordt georganiseerd, met als doel 

drempelverlagend te werken in het contact met het centrum. 

Bij het opstellen van de missie- visie tekst werden ook familieleden betrokken via deze 

familiebijeenkomst. 

o Bij elke opname wordt, mits toestemming van de patiënt, de familie uitgenodigd in het 

centrum voor een gesprek. Indien nodig kan verdere begeleiding door de psychologische 

dienst of de sociale dienst geregeld worden. 


