
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditverslag 
 
 

PZ Asster 

Sint-Truiden 

Februari 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

 

Inhoud 

1 Inleiding ..................................................................................................................... 3 

1.1 Toepassingsgebieden ................................................................................................. 3 
1.2 Definities ..................................................................................................................... 3 
1.3 Auditproces ................................................................................................................. 4 
1.4 Samenstelling van het auditteam ................................................................................ 5 
1.5 Auditplan .................................................................................................................... 5 

2 Situering van de voorziening ................................................................................... 7 

2.1 Contactgegevens ........................................................................................................ 7 
2.2 Organogram ............................................................................................................... 7 
2.3 Arts – diensthoofd per dienst ...................................................................................... 8 
2.4 Gemachtigd arts voor toezicht op gedwongen opname .............................................. 8 
2.5 Erkenningssituatie ...................................................................................................... 8 
2.6 Context ....................................................................................................................... 9 

3 Leiderschap  ........................................................................................................... 11 

3.1 Beleidsorganen  ........................................................................................................ 11 
3.2 Organisatiestructuur  ................................................................................................ 13 

4 Beleid en strategie  ................................................................................................. 15 

4.1 Beleid  ...................................................................................................................... 15 
4.2 Lerende omgeving  ................................................................................................... 21 

5 Middelen  ................................................................................................................. 25 

5.1 Infrastructuur  ........................................................................................................... 25 
5.2 Patiëntendossier  ...................................................................................................... 26 

6 Medewerkers  .......................................................................................................... 28 

6.1 Personeelsbeleid  ..................................................................................................... 28 
6.2 Vorming, training en opleiding (VTO)  ....................................................................... 30 
6.3 Vrijwilligers  ............................................................................................................... 30 
6.4 Bestaffing  ................................................................................................................ 30 

7 Processen  .............................................................................................................. 32 

7.1 Organisatie van zorg  ................................................................................................ 32 
7.2 Medicatiebeleid  ........................................................................................................ 34 
7.3 Agressiebeleid en dwangmaatregelen  ..................................................................... 38 
7.4 Suïcidepreventiebeleid  ............................................................................................ 43 
7.5 Patiëntenrechten  ..................................................................................................... 45 

8 Resultaten  .............................................................................................................. 47 

8.1 Toegankelijkheid  ...................................................................................................... 47 
8.2 Informatieverstrekking  ............................................................................................. 47 
8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg  ............................................................................ 48 
8.4 Samenwerking  ......................................................................................................... 49 

 



3 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

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 werd per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens was 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 vond plaats 
op 28 maart 2014, in zaal 21.22 om 10u30 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, patiën- 
tenrechten 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 beleids- en andere 
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 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 30,5 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er ge- 
sprekken met 4 directieleden, 4 beleidspsychiaters (waaronder de hoofdarts, tevens directielid), 
5 clustermanagers, 1 manager kwaliteit en patiëntveiligheid, 1 HR-manager, 1 stafmedewerker, 
13 verpleegkundigen waarvan 9 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 7 psychologen en 1 (ex- 
terne) ombudspersoon. 

 
Volgende afdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

 

- Spika 1, 2 en 3 
- De Zeilen 1 
- De Lier 3 
- Libra 1 
- Libra 2 
- Orion 1 
- Sirius 1 
- Sirius 3 
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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 15 patiëntendossiers, inzage in 11 afzonderingsfiches, 
medicatievoorschriften, registratiegegevens). 

 

 
1.4 Samenstelling van het auditteam 

 
xxx Hoofdauditor 

xxx Auditor 

xxx Auditor 

xxx Auditor 

xxx Auditor 
 
 
 

1.5 Auditplan 
 

 

vrijdag 7 februari 2014 (campus Melveren) 

         

 

9 - 10u 
 

toelichting bij het auditproces door de auditoren 
en korte voorstelling van en door het ziekenhuis 

 

10 - 12u 
 

ombudsfunctie en 
patiëntenrechten 

afdelingsbezoek afdelingsbezoek 
 

afdelingsbezoek 

 

afdelingsbezoek 

 

12 - 13u 
 

middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

 

13 - 14u 
 

afdelingsbezoek kwaliteitsbeleid 
+ resultaten van 
klanten en mede- 
werkers 

medicatiebeleid 
 

personeelsbeleid 

 

14 - 15u medisch beleid 

 
 

 

woensdag 12 februari 2014 (campus Stad) 

     

 

9 - 11u   afdelingsbezoek    

 

11 - 13u   therapeutisch 
beleid 
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donderdag 13 februari 2014 (campus Stad) 

         

 

9 - 11u 
 

afdelingsbezoek   afdelingsbezoek  

 

11 - 13u 
 

algemeen beleid   dwangmaatregelen, 
suïcidebeleid, 
agressiebeleid 

 

 

13 - 14u 
 

middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

 

14 - 15u 
 

afrondend gesprek 
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2 Situering van de voorziening 
 

2.1 Contactgegevens 
 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis Asster 

Adres Melveren-Centrum 111 

Gemeente 3800 Sint-Truiden 

Telefoon 011 78 80 11 

E-mail info@asster.be 

Websites www.asster.be 

Inrichtende macht Asster vzw 

Voorzitter Raad van Bestuur xxx 
 

 

2.2 Organogram 
 

DIRECTIE 
 

Algemeen directeur xxx 

Directeur organisatie xxx 

Directeur patiëntenzorg xxx 

Hoofdarts xxx 
 

 

MANAGEMENTCOMITÉ 

 
 Zorg(cluster)managers 

 

Kinderen en jongeren (Spika) xxx 

Jongvolwassenen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking (De Zeilen) 

xxx 

Algemene psychiatrie (De Lier) xxx 

Psychosezorg (Orion) xxx 

Afhankelijkheid (Libra) xxx 

Ouderenzorg (Sirius) xxx 

 
 Zorgondersteunende diensten 

 

Facilitair manager xxx 

Human resources manager xxx 

Administratief en financieel manager xxx 

Manager kwaliteit en patiëntveiligheid xxx 
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2.3 Arts – diensthoofd per dienst 
 
 

Er wordt niet gewerkt met artsen-hoofd van dienst, maar met een beleidsarts per cluster: 
 

 Kinderen en jongeren (Spika) xxx 

 Jongvolwassenen en volwassenen met een 
verstandelijke beperking (De Zeilen) 

xxx 

 Algemene psychiatrie (De Lier) xxx 

 Psychosezorg (Orion) xxx 

 Afhankelijkheid (Libra) xxx 

 Ouderenzorg (Sirius) xxx 

 

 

2.4 Gemachtigd arts voor toezicht op gedwongen opname 
 

 

xxx 
 

 

2.5 Erkenningssituatie 
 

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

 
 

   
 

A 

 
 

a(d) 

 
 

a(n) 
 

T 
 

(d) 
 

t(n) 
 

Sp 
 

Tg 
 

K 
 

k(d) 

 
 

k(n) 

 
 

totaal 

 

Melveren 
 

50 
 

6 
 

9 85 13 8 28 30 15 2 
 

3 
 

249 

 

Stad 
 

137 
 

24 
 

10 124 45 9 0 0 0 0 
 

0 
 

349 

 

totaal 
 

187 
 

30 
 

19 209 58 17 28 30 15 2 
 

3 
 

598 

 
 

 Functie ziekenhuisapotheek 
 

 Daarnaast baat het ziekenhuis ook 8 IBE-bedden type For-K uit (waarvan 1 zogenaamd 
“hervalbed”), evenals 3 justitiële crisisbedden, en dit ter uitvoering van een samenwerkings- 
protocol tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap over de organisatie van 
een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de toe- 
passing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugd- 
bescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 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 de recente fusie (cfr. infra) werden in het jaar voor de audit heel wat bed- 

den “verplaatst” van de ene campus naar de andere. De komende maanden (naar alle ver- 
wachting in mei 2014) verhuist enkel afdeling Libra 1 (24 T, 5 A, 2 a(d) en 1 a(n)) nog van 
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campus, meer bepaald van campus Stad naar campus Melveren. Deze afdeling neemt 
(samen met afdeling Libra 2, die op hetzelfde moment binnen campus Melveren zal ver- 
huizen) haar intrek in het gebouw dat tot nog toe “Afdeling 1 en 2” werd genoemd, en dat 
momenteel in verbouwing is. 

 
 Het PZ participeert aan een project in het kader van art. 107 (Reling); in het kader daarvan 

werden op beide campussen telkens 30 van de hierboven vermelde T-bedden gedeacti- 
veerd. 

 

 
2.6 Context 

 
 

 PZ Asster is een fusie van de vroegere ziekenhuizen PZ Ziekeren (nu campus Stad) en PZ 
Sancta Maria (nu campus Melveren). Asster opereert sinds 1/1/2013 als één ziekenhuis 
onder één erkenningsnummer. Dit was het voorlopige sluitstuk van een integratieproces dat 
al enkele jaren aan de gang was: 

 

o Op 18/1/2007 werd een intentieverklaring ondertekend. 
o Op 5/3/2009 viel de beslissing om tot een gemeenschappelijke sturing en leiding te 

komen. 
o Op 22/4/2010 werd een raamakkoord afgesloten. 
o Sinds 1/1/2011 gebeurt het beheer door één vzw. 
o In mei 2011 werden de gemeenschappelijke naam, het logo en de huisstijl 

gelanceerd. 

 
 De voorbije jaren leidde deze fusiebeweging tot grote veranderingen, niet alleen op het vlak 

van de interne organisatiestructuur en het interne beleid, maar ook op het vlak van de aan- 
geboden zorg (opmaak en start implementatie van een nieuw zorgstrategisch plan) en van 
de mensen waarmee en de logistiek van waaruit dat gebeurt (veel nieuw samengestelde 
teams, veel interne verhuisbewegingen). 
Het feit dat deze fusie samenvalt met actieve participatie van Asster (als enig psychiatrisch 
ziekenhuis in het werkingsgebied) aan het project artikel 107 Reling, compliceert de zaken 
nog verder. 
Beide veranderingsprocessen zijn nog in volle gang, naast een aantal andere ingrijpende 
veranderingen die verder worden beschreven. Deze audit biedt daardoor een moment- 
opname van een organisatie in volle ontwikkeling. De vaststellingen in dit auditverslag 
moeten steeds tegen deze achtergrond gelezen worden. Vele visies en plannen zijn nog in 
uitwerking of moeten nog concreet starten. Zorginspectie kan en mag enkel beoordelen op 
wat er op het moment van de audit reeds aanwezig is. Hierdoor zullen heel wat items als 
een verbeterpunt geclassificeerd worden, daar waar ze voor het ziekenhuis deel uitmaken 
van een onafgewerkt proces. 
De auditoren zijn zich bewust van de vele inspanningen die de voorbije maanden en jaren 
door het volledige ziekenhuispersoneel en de directie werden geleverd en van de vele ver- 
wezenlijkingen die hier het gevolg van zijn. Om een concreet beeld te geven van de veel- 
heid aan samenlopende uitdagingen lijsten we hier de belangrijkste op: 

 

o Fusie op 1 januari 2013 (operationalisering van de nieuwe eengemaakte identiteit, 
visie, beleid, strategische doelstellingen, kwaliteitshandboek,…), onder externe 
begeleiding, met tijdelijke beleidsgroepen en een interdisciplinaire projectgroep 
change. 
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o Centralisatie van de apotheek, de volledige administratie (personeelsdienst, boek- 
houding, secretariaten) en enkele ondersteunende diensten (kwaliteit, IT en aan- 
koop), met tijdelijke beleidsgroepen om dit te helpen sturen. 

o Uitrol van het elektronisch patiëntendossier (Regas®) naar alle afdelingen, nieuw 
intranet, … 

o Uitbouw van een nieuw zorgstrategisch plan, met herschikken van doelgroepen. 
o Oprichten van nieuwe afdelingen voor nieuwe doelgroepen. 
o Samenstelling van nieuwe teams, vaak met medewerkers die voordien op twee 

verschillende campussen actief waren. 
o Afstemmen van visies en behandelmethoden op de nieuwe doelgroepen. 
o Het invoeren van een gekantelde organisatiestructuur: installeren van nieuwe 

beleidsstructuren, clusters, comités, vakgroepen, … 
o Opmaken van nieuwe ziekenhuisbrede procedures. 
o Deactivering van 60 bedden in het kader van het artikel 107-project Reling. 
o Detachering van enkele zeer ervaren medewerkers en leidinggevenden naar 

initiatieven in het kader van Reling. 
o Verhuizen (vaak van de ene campus naar de andere) van teams, patiënten en 

diensten (15 verhuisbewegingen in 2013). 

 
 Niettegenstaande de vele samenlopende uitdagingen, slagen de directie, de staf en het 

ziekenhuispersoneel er in om de vele veranderingen op een kwalitatieve manier uit te 
werken, en om zowel op beleidsniveau als op de werkvloer een stimulerende en verbeter- 
gerichte context te bewaren. 
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3 Leiderschap 
 

3.1 Beleidsorganen 
 

 PZ Sancta Maria werd van oudsher beheerd door een afzonderlijke vzw. PC Ziekeren was 
dan weer een bedrijfseenheid van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, die daar- 
naast tientallen andere voorzieningen uitbaat. 
Bij de fusie van beide ziekenhuizen (en PVT) tot Asster werd er voor geopteerd om het 
beheer vanuit een afzonderlijke vzw te laten gebeuren (vzw Asster), waarin enerzijds ge- 
kozen wordt voor een lokale verankering in Limburgse zorgnetwerken, en waarin ander- 
zijds ook de binding met het Provincialaat der Broeders van Liefde (dat minstens de helft 
van de bestuurders voordraagt) gewaarborgd is. Op die manier kan men een beroep doen 
op de voordelen (inzake schaalgrootte en beschikbare expertise) die daar aanwezig zijn. 
Zo blijft men vanuit PZ Asster bv. ook participeren aan het overleg van algemeen direc- 
teurs, van directeurs patiëntenzorg, van hoofdartsen, … binnen de groep Broeders van 
Liefde. Ook op het gebied van sociaal overleg en groepsaankopen is Asster geïntegreerd 
in deze groep. (AV) 

 
 De Raad van Bestuur vergadert vier keer per jaar. De bestuurders bieden samen heel wat 

expertise die kan bijdragen tot een professioneel management van het PZ. (SP) 

 
 Daarnaast is er een Beheerscomité, dat (met uitzondering van de zomermaanden) maan- 

delijks bijeenkomt. Dit Beheerscomité vervult beleidsvoorbereidende taken; het bestaat 
enerzijds uit 8 afgevaardigden van de Raad van Bestuur en anderzijds uit alle directie- 
leden. (AV) 

 
 Het Directiecomité vergadert wekelijks en bestaat uit de algemeen directeur, de hoofdarts, 

de directeur patiëntenzorg en de directeur organisatie. (AV) 

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

toegankelijk voor alle stafartsen. (AV) 

 
 Delegaties van de medische raad en van het Beheerscomité ontmoeten elkaar in een Per- 

manent Overlegcomité (POC). (AV) 

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

 
 Tweewekelijks vergadert het Zorgmanagementcomité (ZMC), dat bestaat uit de directie, 

de clustermanagers (ook zorgmanagers genoemd), de HR-manager en de manager kwa- 
liteit en patiëntveiligheid. Alternerend sluiten ook de beleidsartsen van alle clusters aan. 
Ad hoc kan de vergadering altijd uitgebreid worden met experts zoals de apotheker, een 
kwaliteitsmedewerker, … (AV) 

 
 Ook tweewekelijks (alternerend met het ZMC) komt het Ondersteunend Management- 

comité (OMC) bijeen. Dit bestaat uit de directie, de ondersteunende managers en het 
diensthoofd patiëntenadministratie. Ook dit overleg kan ad hoc uitgebreid worden. (AV) 

 
 In de organisatiestructuur is ook nog een Algemeen Managementcomité voorzien (directie 

en alle zorgmanagers), maar dit kwam in 2013 niet samen. Mogelijk wordt dit comité in de 
toekomst gereactiveerd. (AV) 
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 De stuurgroep Kwaliteit vergadert maandelijks. Hij bestaat uit de leden van het ZMC 
(inclusief de beleidsartsen), uitgebreid met de medewerkers kwaliteit. (AV) 

 
 In functie van de fusie werden enkele (in principe tijdelijke) beleidsgroepen opgericht: (AV) 

o beleidsgroep personeel (HR-manager, directeur organisatie, directeur patiënten- 
zorg, algemeen directeur) 

o beleidsgroep apotheek (hoofdapotheker, hoofdarts, algemeen directeur) 
o beleidsgroep logistiek (facilitair manager, directeur organisatie, directeur patiën- 

tenzorg, algemeen directeur) 
o beleidsgroep keuken (zelfde samenstelling als hierboven) 
o beleidsgroep masterplan (zelfde samenstelling als hierboven) 
o beleidsgroep IT (zelfde samenstelling + diensthoofd IT en manager kwaliteit en 

patiëntveiligheid) 

 
 Vijf keer per jaar is er een “Forum”, waar alle leidinggevenden worden uitgenodigd. Op het 

forum gebeurt vooral informatieoverdracht over het globale beleid van de organisatie. (AV) 

 
 Verschillende disciplines (psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschap- 

pelijk werkers, kinesitherapeuten en bewegingstherapeuten) komen regelmatig bijeen in 
een (monodisciplinair) vakgroep-overleg. Voor sommige disciplines bestaat dergelijk over- 
leg zowel op ziekenhuis- als op clusterniveau. (AV) 

 
 Verder is er nog een afdelingshoofdenvergadering (zorgdomein), die bestaat uit de direc- 

teur en de stafmedewerker patiëntenzorg, de afdelingshoofden en de HR-manager. Niet- 
clusterspecifieke beleidsaangelegenheden op afdelingsniveau komen hier aan bod. (AV) 

 
 In het facilitair domein is er ook een diensthoofdenvergadering, waarin de facilitair mana- 

ger overlegt met zijn diensthoofden. (AV) 

 
 Per cluster (i.e. een verzameling van afdelingen die voor eenzelfde leeftijds- of pathologie- 

groep werken, zie verder) zijn er nog een aantal overlegorganen: (AV) 
 

o Het clusterbeleidsteam (soms ook zorgclusterteam of clusterteam genoemd), dat 
in principe tweemaandelijks bijeenkomt, en bestaat uit de zorg(cluster)manager en 
de beleidspsychiater (die samen de cluster aansturen) en daarnaast alle 
afdelingspsychiaters, psychologen en afdelingshoofden van de afdelingen die tot 
de cluster behoren. 

o Een kernteam per afdeling, bestaande uit de afdelingsarts, de psycholoog en het 
afdelingshoofd, aangevuld met de clustermanager. 

o Beleidsoverleg op het niveau van het interdisciplinaire team. 
 

 Er is een document beschikbaar waarin de taken en verantwoordelijkheden van de  
meeste (maar niet alle) overlegorganen beschreven staan. (AV) Het vervolledigen van 
deze omschrijving en de aanvulling met de samenstelling van de diverse beleidsorganen 
wordt aanbevolen, onder meer met het oog op regelmatige evaluatie van de organisatie- 
en overlegstructuur. Naarmate de fusie en de nieuwe organisatiestructuur verder geconso- 
lideerd wordt, lijkt een strakkere omschrijving van de doelstellingen en mandaten van de 
verschillende overlegorganen ook aan te bevelen. Verder zou een eenduidige benaming 
van de verschillende overlegfora (vooral op cluster- en afdelingsniveau) de duidelijkheid  
en de communicatie bevorderen. (Aanb) 



13 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

 

 Het organogram voorziet ook in een patiëntenadviescomité, gelinkt aan het directiecomité. 
Deze nobele intentie dient evenwel nog te worden geconcretiseerd, zowel conceptueel als 
in de praktijk. (AV) 

 

 De overlegstructuren in het ziekenhuis zijn talrijk. In het kader van de vele veranderingen 
lijkt dit vooral als resultaat te hebben dat informatie, knelpunten, bezorgdheden en afspra- 
ken steeds vlot hun weg vinden vanuit de afdelingen naar het cluster- en directieniveau, 
en omgekeerd, wat wellicht een belangrijke factor is in het welslagen van de fusie. (SP) 

 
 Wat de beleidsgroepen (opgericht in het kader van de fusie) betreft, is het aangewezen 

regelmatig de relevantie van hun voortbestaan te evalueren; bij hun uiteindelijke opheffing 
is het anderzijds belangrijk om goed te overwegen in welke andere overlegorganen de 
daar besproken of nog te bespreken onderwerpen aan bod zullen komen. (Aanb) 

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

beleidsniveaus. (SP) 
 

 
3.2 Organisatiestructuur 

 
 

 Het Directiecomité bestaat uit de algemeen directeur, de hoofdarts, de directeur patiënten- 
zorg en de directeur organisatie. (AV) 

 
 Het organogram maakt een duidelijk onderscheid tussen het zorgdomein en het zorg- 

ondersteunend domein. Conform de visie over de gekantelde organisatie is het idee dat 
het algemeen beleid en de ondersteunende diensten de context creëren zodat de inter- 
disciplinaire teams in optimale omstandigheden een antwoord kunnen formuleren op de 
zorgvraag van de patiënt. (AV) 

 
 Het zorgondersteunend domein valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur orga- 

nisatie. Hij geeft leiding aan de facilitair manager, de HR-manager, de manager admini- 
stratie en financiën en de manager kwaliteit en patiëntveiligheid. Ook de preventie-advi- 
seur / milieucoördinator en de dienst voor zinzorg en pastoraal vallen onder zijn bevoegd- 
heid. (AV) 

 
 Het zorgdomein valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur patiëntenzorg en de 

hoofdarts. Zij sturen de verschillende zorgclusters aan, die een verzameling van verschil- 
lende afdelingen vormen: (AV) 

 

o Spika (kinderen en jongeren): 3 afdelingen 
o De Zeilen (jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking 

en een psychiatrische stoornis): 2 afdelingen 
o De Lier (volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings-, 

angst- en somatoforme stoornissen; intern ook wel “algemene psychiatrie” 
genoemd): 4 afdelingen 

o Orion (volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen): 
4 afdelingen 

o Libra (volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek alcohol/medicatie of 
drugs en volwassenen met seksuele gedragsproblemen): 3 afdelingen 

o Sirius (ouderen): 4 afdelingen 
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 Elke cluster wordt aangestuurd door een zorgclustermanager en een beleidsarts. Elke 
afdeling wordt geleid door een kernteam, bestaande uit een afdelingsarts, een afdelings- 
hoofd en een afdelingspsycholoog. Alle kernteams van een cluster vormen, samen met de 
clustermanager en de beleidsarts, het clusterbeleidsteam. 
De samenstelling van de clusters, evenals namen van de leidinggevenden van de clusters 
en de afdelingen, worden geëxpliciteerd in een apart organogram “zorg”. (AV) 

 
 In het organogram ontbreken een aantal elementen, zoals de verantwoordelijke voor de 

begeleiding van de (her)intreders, de aansturing van de vrijwilligers en de aansturing van 
de mobiele equipe. (TK) 

 
 In december 2013 werd de organisatiestructuur, ingevoerd naar aanleiding van de fusie, 

grondig geëvalueerd door de directie, de beleidsartsen en de managers, onder externe 
begeleiding. (SP) Momenteel wordt bekeken welke verbeteracties op basis hiervan zullen 
opgezet worden. (AV) 
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4 Beleid en strategie 
 
 
 

4.1 Beleid 
 
 

 De fusie van PZ Ziekeren en PZ Sancta Maria tot PZ Asster gebeurde niet vanuit financieel- 
economische motieven. In eerste instantie betrachtte men winst op andere vlakken: (AV) 
o Zorg 

 Meer specialistisch werken 
 Betere kwaliteit 
 Breder draagvlak voor delokalisatie en samenwerking 

o Efficiëntie 
 Bundelen van expertise 
 Creëren van schaalgrootte 

o Strategisch 
 Toenemend belang van regionale structuren en netwerken 
 Vergroten van aantrekkingskracht (bv. t.a.v. bepaalde beroepsdisciplines) 

 
 PC Sancta Maria en PC Ziekeren werden vroeger uitgebaat vanuit twee congregaties met 

dezelfde stichter (P.J. Triest): respectievelijk de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en 
de Broeders van Liefde. Het fusieziekenhuis Asster handelt vanuit de missie van de Broe- 
ders van Liefde. (AV) 

 
 Binnen deze missie werden verschillende visieteksten geschreven, met name een visie over 

de gekantelde organisatie, een visie op zorg en zorgondersteuning en een visie op leiding- 
geven. (AV) 

 
 Er werd veel aandacht besteed aan het uitschrijven van een eigen identiteit, waarin “hogere 

doelen”, “kernkwaliteiten” en “kernwaarden” zijn opgenomen: “Asster wil een kwalitatief 
hoogstaand, efficiënt ziekenhuis zijn om psychiatrische patiënten te behandelen en te bege- 
leiden naar een betere geestelijke gezondheid en hen zo bijstaan in hun streven naar een 
waardig, voldoening gevend en betekenisvol leven. Men wil ook gedurfd creatief en ver- 
nieuwend te werk gaan, met respect voor patiënt en medewerker, in een warme betrokken 
sfeer, in open dialoog met patiënt en zijn omgeving, met andere hulpverleners en de maat- 
schappij in haar geheel. Asster wil dit doen met passie en professionalisme, met een bereid- 
heid tot pionierschap. Samenwerking, schoonheid en spiritualiteit worden hierbij als kwalita- 
tieve meerwaarde gezien.” (AV) 

 
 Vertrekkend vanuit de identiteitsformulering van Asster werden vier “sleutelwaardes” af- 

geleid: kwalitatieve hoogstaande en efficiënte organisatie, respect voor de patiënt en zijn 
omgeving, respect voor de medewerker en bereid tot pionierschap. (AV) Deze sleutel- 
waardes worden actief gehanteerd in de verdere beleidsvoering, onder meer in beleids- 
plannen op centraal, cluster- en soms ook op afdelingsniveau. (AV) 

 
 PZ Asster opteert heel expliciet voor een gekanteld organisatiemodel (cfr. ook de visietekst 

terzake), waarbij het beleid vooral vanuit de werkvloer vertrekt, en vanuit alle disciplines 
samen. Bedoeling is om op die manier sterk te focussen op kwaliteitsvolle zorg, en deze 
zorg nog meer af te stemmen op de zorgvraag van de patiënten. (AV) Asster implementeert 
deze structuur door te werken met beleidsplannen per cluster en per vakgroep, die door het 
zorgmanagement comité (ZMC) formeel moeten worden bekrachtigd. Deze clusterbeleids- 



16 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

 

plannen vertrekken vanuit een standaardsjabloon waarin de verschillende Kwadrant- 
domeinen zijn vertegenwoordigd. De clusterbeleidsplannen dienen op termijn vertaald te 
worden door alle afdelingen naar hun specifieke doelgroep en behandelvisies. Het feit dat 
de clusterbeleidsplannen gelinkt worden aan het ziekenhuisbeleidsplan en dat de zorg- 
managers de directe link vormen tussen de directie en de werkvloer (via de kernteams), 
biedt een goede basis voor een systeem dat overdracht en informatiedoorstroming waar- 
borgt tussen de verschillende niveaus in het ziekenhuis. (AV) 

 
 De beleidsplannen worden per 2 jaar opgemaakt, en dienen volgens de instructies op- 

gemaakt te worden aan de hand van Kwadrant, met SMART-geformuleerde doelstellingen, 
inclusief indicatoren voor opvolging en een tijdspad met tussentijdse evaluatie- en bij- 
sturingsmomenten. (AV) Dit blijkt evenwel niet overal te gebeuren: de doelstellingen op de 
verschillende niveaus zijn vaak vrij vaag (bv. “identiteit als leidraad bij processen hanteren”, 
“streven naar winsten op vlak van efficiëntie en effectiviteit” in het beleidsplan van de 
directie 2013-2014) en meestal ontbreekt het aan evaluatiecriteria en een tijdspad, wat het 
sluiten van de beleidscirkel hypothekeert. (TK) Het simultaan nadenken over evaluatie- 
criteria zou ook kunnen bijdragen tot het SMART formuleren van doelstellingen. (Aanb) 

 
 Er wordt een jaarverslag op ziekenhuisniveau opgemaakt, maar daarin is de beleidscyclus 

niet meteen herkenbaar. Jaarverslagen op afdelingsniveau zijn enkel beschikbaar voor 
afdelingen die dit moeten opmaken ter verantwoording van projectmiddelen (de werking 
voor mensen met seksuele gedragsproblemen in Libra 3, de For-K werking in Spika 2 en 3). 
(TK) 

 

 
 

Medisch beleid 
 

 Er is een afzonderlijk medisch jaarverslag dat activiteitencijfers weergeeft voor 2012. Dit 
werd besproken op een medische stafvergadering in 2013. Het jaarverslag bestaat uit een 
voorstelling en bespreking van de MPG-gegevens. (AV) Op cluster- en afdelingsniveau 
zijn gestructureerde jaarverslagen nog niet aanwezig. 
De fusie is meer dan een jaar werkelijkheid, wat opportuniteiten biedt. We bevelen aan om 
op een bredere manier terug te kijken op de werking van 2013, bv. door toevoeging van 
outcome-metingen, resultaten van zelfevaluaties en kwaliteitsprojecten, integratie van in- 
terne en externe audits, … Naar analogie met de beleidsplannen lijkt het logisch om hier- 
voor dezelfde EFQM/Kwadrant-logica te hanteren. De links naar de strategische doelstel- 
lingen en naar het volgende beleidsplan kunnen vanuit zulk sjabloon ook beter aan- 
getoond worden. (Aanb) 
Er is geen bijdrage aan het medische jaarverslag vanuit de afdelingen. Ook op het vlak 
van de terugkoppeling ten aanzien van de medewerkers, dus een verder echelon dan de 
clusterleidinggevenden, kan nog winst geboekt worden. Specifieke feedback van de be- 
haalde resultaten op afdelingsniveau via een concrete vertaalslag met duiding zou 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 dataset efficiënter benut worden bv. bij de keuze van 
afdelingsdoelstellingen en –projecten en kan de betrokkenheid van alle medewerkers 
verhogen. (Aanb) 

 
 Er wordt geen apart medisch beleidsplan opgemaakt op ziekenhuisniveau. Het medische 

beleid is als therapeutisch beleid geïntegreerd in het algemene beleidsplan. Per zorggroep 
van patiënten, samengevat in clusters, zijn de medisch-therapeutische krijtlijnen en visie 
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wel opgemaakt. De afdelingsbeleidsplannen zijn op de meeste afdelingen niet voldoende 
uitgeschreven zo kort na de fusie en de kanteling van de zorgorganisatie. (AV) 
Enerzijds is het lovenswaardig dat het medisch 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 cluster- 
beleidsplannen tonen een afzonderlijke koers en de onderlinge coherentie is niet duidelijk 
zichtbaar. 
Het Zorgmanagementcomité (ZMC) heeft onder meer als taak om de continuïteit en de 
coherentie tussen de clustervisies te bewaken. Het verdient aanbeveling om het medische 
beleid voor het PZ duidelijker te formuleren, wat zeker mogelijk is gezien de ziekenhuis- 
brede keuze voor evidence based werken en het concept van een overkoepelend ZMC. 
(Aanb) 
In de beleidsplannen ontbreekt meestal het opzet van gestandaardiseerde metingen/ 
opvolgindicatoren die de resultaten van de therapeutische interventies kunnen objective- 
ren. Het is belangrijk om voor alle doelstellingen de kritische succesfactoren te benoemen 
en deze regelmatig op gevalideerde wijze te evalueren. Dit proces kadert in de globale 
beleidscyclus van de voorziening, de clusters en de afdelingen. (Aanb) 
Ook moet men blijvend aandacht geven aan het SMART formuleren van (project)doelen 
en opvolgindicatoren. (Aanb) 

 
 Na de fusie werd een nieuw medisch reglement (november 2013) uitgeschreven voor PZ 

Asster. (AV) We bevelen aan om in dit reglement ook de participatie van de beleidsartsen 
aan (en de frequentie van) het medische diensthoofdenoverleg op te nemen. (Aanb) 

 
 De medische raad vergadert ongeveer maandelijks (10 keer in 2013). De hoofdarts wordt 

regelmatig uitgenodigd. De verslagen zijn toegankelijk voor alle vaste stafartsen. (AV) 

 
 De hoofdarts oefende dezelfde functie uit in PZ Sancta Maria sinds 2009. Op 01/01/2013 

werd zij benoemd als hoofdarts van het fusieziekenhuis Asster. Zij genoot specifieke 
managementopleiding. Voor de hoofdarts worden structureel 20 uur per week voorzien om 
haar beleidsverantwoordelijkheden uit te oefenen. Daarnaast is zij als psychiater klinisch 
actief binnen PZ Asster. Er is geen ondersteuning vast toegewezen aan de hoofdarts: ad 
hoc kan zij beroep doen op stafleden, andere directieleden, administratieve medewerkers. 
(AV) 
De hoofdarts neemt deel aan volgende overlegorganen: stuurgroep kwaliteit (1 keer per 
maand); ZMC (2 keer per maand); ondersteunend managementcomité (2 keer per 
maand), MFC (5 keer per jaar), comité medisch materiaal (5 keer per jaar), comité 
ziekenhuishygiëne (5 keer per jaar), beheerscomité (10 keer per jaar). Van al deze 
vergaderingen wordt telkens verslag opgemaakt. (AV) 

 
 Binnen het PZ Asster werken 17 psychiaters-stafleden (waarvan drie jeugdpsychiaters), 

één internist-geriater, twee huisartsen en drie ASO-psychiaters. (AV) Voor consulten van 
andere disciplines moet de patiënt het PZ verlaten. We bevelen aan om te bekijken of 
“intra muros” consulten door toegelaten artsen voor bepaalde disciplines een haalbaar 
patiëntvriendelijk alternatief kan bieden. (Aanb) 

 
 De medische permanentie wordt verzekerd door een eigen wachtsysteem met de 

psychiaters-stafleden. (AV) 

 
 Er zijn zes medische diensthoofden aangeduid, één voor elke zorgcluster. De hoofdarts 

overlegt ongeveer 2 keer per maand met deze beleidsartsen, met verslaggeving. Naast 
deze medische diensthoofdenvergaderingen vinden ook nog algemene stafvergaderingen 
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(voor de gemeenschappelijke medische staf) plaats. (AV) We bevelen aan om te bekijken 
of de participatie van de apotheker aan deze stafvergaderingen een meerwaarde kan 
bieden. (Aanb) 
Delegaties van het beheerscomité en van de medische raad ontmoeten elkaar via structu- 
reel overleg in een POC. (AV) 

 
 De beleidsartsen zijn actief betrokken bij het kwaliteitsbeleid via het ZMC en door deel- 

name aan de stuurgroep kwaliteit. Ze volgden specifieke opleidingen in management- 
vaardigheden. De internist en een psychiater volgden de opleiding tot ziekenhuishygiënist. 
(SP) 

 
 In het kader van de fusie werd een beleidsgroep apotheek opgericht, waarin directieleden 

met de apotheker vergaderen (2 keer in 2013), meestal over praktisch-organisatorische 
elementen. Daarnaast bestaat enkel formeel overleg tussen directie en apotheek binnen 
de verplichte comités. (AV) We bevelen aan om te bekijken hoe de apotheek actief en 
structureel kan betrokken blijven bij het algemene en therapeutische beleid van het 
ziekenhuis. Na de consolidatie van de fusie (met minder noodzaak voor de huidige 
beleidsgroep) kan binnen deze samenwerking toch de specifieke expertise en competen- 
tie van de apothekers blijvend benut worden en kan de focus meer verschuiven naar de 
kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. (Aanb) 

 
 Men beschikt o.a. over een procedure voor “weigering van behandeling”. (AV) 

De procedure voor “second opinion”, die het recht van de patiënt op een vrije keuze van 
beroepsbeoefenaar verwoordt, moet nog uitgeschreven worden. (TK) 

 
 In samenwerking met de dienst anesthesie van het RZ Sint-Trudo worden ECT-behande- 

lingen toegepast in PZ Asster. De ECT-procedure is in detail uitgeschreven. De aange- 
paste infrastructuur is aanwezig. (SP) In 2013 kregen zo 19 patiënten deze behandeling 
(gemiddeld 10 sessies per patiënt); daarnaast kwamen nog 4 patiënten voor herhalings- 
sessies. (AV) 

 
 Er gebeurden in 2012 formele functioneringsgesprekken met de artsen door de respec- 

tieve hoofdartsen van de ziekenhuizen voor de fusie. Een nieuwe tweejaarlijkse cyclus 
functioneringsgesprekken met de artsen van Asster is gepland vanaf 2014. (AV) We 
bevelen aan om dit te voorzien voor alle stafleden, met inbegrip van de omnipractici en 
andere niet-psychiatrische disciplines. (Aanb) 

 
 Er is geen specifieke gestructureerde opvang voorzien voor artsen die betrokken geraken 

in een incident of crisissituatie. Men kan in voorkomend geval beroep doen op het eigen 
Steunteam. (AV) We bevelen aan om ook de mogelijkheid tot externe hulpverlening 
structureel te voorzien. (Aanb) 

 

 
 

Therapeutisch beleid 
 

 Het ziekenhuis beschikt niet over een therapeutisch directeur en niet over een therapeu- 
tische raad. De verantwoordelijkheid voor het therapeutisch beleid ligt bij de directeur 
patiëntenzorg en de hoofdarts. 
De aansturing van de verschillende therapeutische en paramedische disciplines gebeurt in 
eerste instantie binnen de kernteams en binnen de cluster (cfr. de gekantelde organisatie). 
Verder krijgt de professionalisering van de therapeuten vorm door deelname aan hun 
respectieve vakgroep (psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werk, kinesi- 
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therapie/PMT, verpleegkundigen). Op de meeste afdelingen is er naast de (ziekenhuis- 
brede) vakgroep psychologie tevens een maandelijkse of driewekelijkse bijeenkomst van 
alle psychologen binnen één cluster. (AV) 
Niettegenstaande de keuze voor een gekantelde organisatie consequent wordt door- 
gevoerd, is het belangrijk een goed evenwicht/opvolging te bewaren tussen zelfstandige 
uitbouw van visies op de werkvloer en ziekenhuisbrede aangestuurde principes en stellin- 
gen. Zo zou het een meerwaarde kunnen zijn om een ziekenhuisbrede (inhoudelijke) visie 
rond een aantal belangrijke zorg- en therapeutische items te omschrijven. Dergelijke items 
kunnen zijn o.a. patiëntbetrokkenheid, evidence based werken, outcome metingen, …. 
Dergelijke principes en stellingen kunnen gelinkt worden aan de cluster- en afdelings- 
beleidsplannen. Op deze manier kan ook het therapeutisch handelen binnen de afdelingen 
en ziekenhuisbreed meer gestroomlijnd en afgestemd gebeuren. (Aanb) 

 
 Door de recente fusie zijn nog niet op alle afdelingen de behandelvisies formeel uitge- 

werkt. (TK) De vakgroepen psychologie en maatschappelijk werk hebben beiden een 
voorstel tot visie uitgewerkt. De andere vakgroepen hebben voorrang gegeven om eerst 
organisatorische en praktische richtlijnen en afspraken uit te klaren. 

 
 Door de fusie werden een aantal afdelingen en clusters geconfronteerd met verschillende 

therapeutische modellen voor eenzelfde doelgroep of met een “nieuwe” doelgroep waar- 
voor een (aan)gepast therapeutisch model uitgewerkt diende te worden. (AV) Er werd 
vastgesteld dat het zoek- en uitwerkingsproces voor een nieuw gemeenschappelijk kader 
in de verschillende clusters grondig werd aangepakt. Dit resulteerde in een eenvormig 
therapeutisch model in de volledige cluster, al is de integratie in de ene cluster al verder 
gevorderd dan in de andere. Naast de uitwerking van het therapeutische model gaat veel 
aandacht naar vorming. Er wordt voor alle medewerkers (zowel de leidinggevenden als 
het continuïteitspersoneel) vorming voorzien, zodat alle zorgverleners mee zijn in de 
gehanteerde denkkaders. (SP) 

 
 Het ziekenhuis wil komen tot de uitwerking van verschillende zorgpaden. Een aantal afde- 

lingen/clusters zijn hier al mee gestart of hebben reeds een quasi uitgewerkt zorgpad. Men 
heeft er bewust voor gekozen om het afstemmen op richtlijnen en protocollen pas in een 
latere fase op te nemen. Vrij recent hebben de leidinggevenden dit item actief opgenomen 
en wordt de uitwerking van zorgpaden de komende periode een ziekenhuisbreed werk- 
/aandachtspunt. (SP) 

 
 Aan de clusterwerkingen werden quota toebedeeld. Concreet komt dit neer op een aantal 

fulltime equivalenten aan personeelsleden (zorgverleners, therapeuten, psychologen). Dit 
geeft de cluster de nodige flexibiliteit hoe en waar zij hun medewerkers/therapeuten in- 
zetten. Dit betekent ook dat zo goed als alle therapieën clustergebonden uitgewerkt en 
aangeboden worden. Enkel arbeidstraining, arbeidstherapie en kooktherapie worden 
ziekenhuisbreed aangeboden. Met uitzondering van de arbeidstraining komen deze 
gebruikte therapie-uren op rekening van de cluster (en wordt dit verrekend in hun quota). 
(AV) 
Deze manier van werken resulteert in therapieën die gespecialiseerd zijn voor en op maat 
zijn van de doelgroep. Indien bepaalde therapieën niet aanslaan of geen goede evaluatie 
krijgen door de patiënten, kunnen deze door de therapeuten zelf vervangen of aangepast 
worden. (SP) We bevelen aan te bekijken of ook een centraal aanbod van therapieën de 
keuze en het aanbod op maat niet kan verruimen. (Aanb) 

 
 Op (de meeste) afdelingen werkt men met een basistherapieplan aangevuld met speci- 

fieke en aspecifieke therapieën volgens de noden en interesses van de patiënten. De 
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meeste afdelingen bieden ook een combinatie van groepstherapieën en individuele thera- 
pieën aan. Een aantal clusters werken met GOS en AOS-therapieën. GOS is een groep- 
overschrijdend therapie-aanbod waar de verschillende patiëntengroepen binnen 1 afdeling 
gebruik kunnen van maken. AOS is een afdeling-overschrijdend therapieaanbod waar de 
verschillende afdelingen binnen 1 cluster gebruik kunnen van maken. (AV) We bevelen 
aan te bekijken in welke clusters het werken met AOS en GOS een meerwaarde zou kun- 
nen betekenen voor de patiëntengroepen. (Aanb) 

 
 Op nagenoeg alle bezochte afdelingen is de “drive” naar goed opgeleide en professionele 

medewerkers voelbaar. Er gaat heel wat energie naar het vormen van alle zorgverleners. 
Dit is merkbaar aan de vele agendapunten rond vorming, intervisies, achtergronddocu- 
menten en voorbereidingen die gemaakt worden om bepaalde items onderbouwd te kun- 
nen inbrengen. (SP) We bevelen aan centraal het overzicht te behouden over het reeds 
geleverde werk/werkstukken en de expertise binnenshuis ten volle te benutten in functie 
van andere afdelingen en teams. (Aanb) 

 
 We stellen vast dat op een aantal principes het ziekenhuis zich formeel en structureel nog 

verder dient toe te leggen. (TK) Het is belangrijk bij het uitwerken van de visies en bij- 
behorende behandelmethodieken een aantal elementen mee op te nemen, bv.: 

 

o Het item patiëntbetrokkenheid is, hoewel als heel belangrijk bestempeld, niet 
formeel opgenomen in de visie-uitwerking van het ziekenhuis en de clusters. 
Op afdelingsniveau zijn hier dan ook grote verschillen waar te nemen van zeer 
sterke patiëntbetrokkenheid tot veel minder (uitgeschreven of waarneembare) 
patiëntbetrokkenheid. 

o Het outcomegericht werken of het meten van de efficiëntie van de behandel- 
methodieken heeft formeel nog geen ingang gevonden op de verschillende 
afdelingen. Dit betekent niet dat dit als onbelangrijk wordt bestempeld, wel dat 
hier vaak nog geen tastbare voorbereidingen en ontwikkelingen werden rond 
opgestart. 

 

 
 Het ziekenhuis heeft recent QuestManager® aangekocht. Dit is een systeem voor het uit- 

voeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. De patiënt kan thuis 
of op locatie via internet één of meerdere vragenlijst(en) invullen die zijn toegewezen door 
de zorgverlener. Dit geeft de zorgverlener direct informatie over o.a. de status, voortgang 
van een behandeling en zorgervaring van de patiënt. Deze informatie levert waardevolle 
data op voor (wetenschappelijk) onderzoek, zoals bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit. 
(AV) 

 
 Binnen de vakgroep psychologie is er een werkgroep diagnostiek. Er werd een oplijsting 

gemaakt van alle testmaterialen. Deze omvangrijke lijst dient in principe door alle psycho- 
logen gebruikt te kunnen worden. Er zijn formeel geen specifieke psychologen aangesteld 
voor afname van de testen. Wel is intern gekend wie de meeste expertise heeft bij bepaal- 
de testafnames. We bevelen aan de lange lijst op te delen in frequent gebruikte basis- 
testen en in minder frequent gebruikte gespecialiseerde testen. Deze opdeling zou men 
kunnen linken aan de verwachte expertise van de psycholoog die de betreffende test kan 
afnemen (X aantal test uitgevoerd/jaar, specifieke opleiding, ...). (Aanb) Er is aandacht 
voor evaluatie van het testmateriaal. (AV) 
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4.2 Lerende omgeving 
 
 

 Het kwaliteitssysteem voor Asster is gebaseerd op het managementmodel Kwadrant met 
een EFQM-basis. Dit werd als kader gebruikt voor het opstellen van verschillende beleids- 
plannen, zowel voor de zorgclusters als voor de zorgondersteunende diensten. (AV) 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een dienst kwaliteit en patiëntveiligheid, waarbinnen de kwali- 

teitsmanager en 2,5 VTE kwaliteitsmedewerker werkzaam zijn. De dienst situeert zich binnen 
het organogram onder de directeur organisatie (samen met de diensten facilitair management, 
HR en administratie en financiën). De dienst kwaliteit wordt dus gezien als een zorgonder- 
steunende dienst met als opdracht het kwaliteitsbeleid in de organisatie vorm te geven en dit 
zowel op het organisatorische/structurele niveau (faciliteren door het aanreiken van sjablonen, 
EPD, implementatie meldsysteem, …) als op het inhoudelijke niveau. (AV) 
Door de recente reorganisatie, de talrijke verhuisbewegingen en de vele organisatorische be- 
slommeringen die een fusie met zich meebrengt, heeft de dienst kwaliteit zich vooral moeten 
focussen op grote organisatorische en ziekenhuisbrede kwaliteitsprojecten (zoals het EPD, 
gezamenlijk intranet, centralisatie van medicatie/apotheek, uitwerken sjabloon beleidsplan, …) 
en minder op inhoudelijke kwaliteitsprojecten op de werkvloer zelf. (AV) 
We bevelen aan in de nabije toekomst de betrokkenheid op cluster- en afdelingsniveau te ver- 
hogen en de dienst kwaliteit op cluster- en afdelingsniveau meer zichtbaar te maken. (Aanb) 

 
 Binnen dit ziekenhuis wordt het kwaliteitsdenken en –handelen geïntegreerd in de dag- 

dagelijkse werking door middel van : (AV) 
 

o De stuurgroep kwaliteit. Deze bestaat uit de directie, beleidsartsen, staf- 
medewerker zorg, HR manager, zorgmanagement en dienst kwaliteit en 
patiëntveiligheid. De samenkomst is maandelijks met uitzondering van de 
maanden juli en augustus (10x per jaar). 

o De ziekenhuisbrede stuur- en werkgroepen rond specifieke kwaliteitsthema’s 
(o.a. rond suïcidepreventie, verpleegtechnische handelingen en materialen, 
vrijheidsbeperkende maatregelen, Regas). 

o De ziekenhuisbrede referentiepersonen (o.a. Regas, Infomedic/ Izoproc, 
agressie, verpleegtechnieken). 

o Het kwaliteits- en veiligheidsplan. 
o Het opmaken van prospectieve risicoanalyses. Dit werd eind 2012 toegepast 

op de centralisatie (meer bepaald het medicatietransport naar campus 
Melveren) van de apotheek in Asster. 

o Het systematisch opvolgen van eenduidig gedefinieerde (patiënt)indicatoren. 
Momenteel worden (als eerste stap in het proces) een zevental indicatoren 
opgevolgd door de stuurgroep kwaliteit. (o.a. afzonderingsindicatoren en EPD). 
Parallel wordt er vanuit Asster geparticipeerd aan het Quality Indicator Project 
voor de GGZ. 

 
 De strategische doelstellingen voor de jaren 2012-2014 focussen op de integratie tus- 

sen beide vroegere ziekenhuizen. Concrete vertaling van deze strategische doelstel- 
lingen betekent naar de praktijk toe de volgende doelstellingen: (AV) 

 

o Performante IT-systemen in het kader van de zorg 
o Verduidelijken van vrijheidsbeperkende maatregelen 
o Faciliteren van een leercultuur binnen de organisatie 
o Patiëntentevredenheid in kaart brengen 
o Medewerkerstevredenheid in kaart brengen. 
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 De methodiek om binnen het ziekenhuis te werken met beleidsplannen is volop in uit- 
rol. Momenteel beschikken alle zorgclusters over tweejaarlijkse clusterbeleidsplannen, 
opgemaakt volgens een aangeleverde sjabloon. Het is de bedoeling (op middellange 
termijn) dat deze clusterbeleidsplannen vertaald worden op afdelingsniveau. Daarnaast 
is het de bedoeling dat ook alle zorgondersteunende diensten en alle vakgroepen gaan 
werken met een beleidsplan. (AV) 
Volgende vaststellingen werden hierbij gemaakt: (TK) 

o De afdelingsbeleidsplannen zijn nog niet opgemaakt voor alle afdelingen, voor 
alle zorgondersteunende diensten en voor de vakgroepen. Sommige moeten 
nog formeel bekrachtigd worden, anderen moeten nog opgestart worden. 

o De verwachtingen omtrent de vertaling naar en de opmaak van afdelings- 
beleidsplannen zijn niet duidelijk geëxpliciteerd naar alle afdelingen. De af- 
delingen hebben nood aan duidelijke richtlijnen, zowel naar opmaak (PDCA, 
SMART, …) als naar vertaling/linken met de clusterbeleidsplannen. Bovendien 
geven dergelijke richtlijnen de afdelingen, die sneller aan een afdelingsbeleids- 
plan willen beginnen, de garantie een “juist” beleidsplan op te maken. 

o Tussen de bestaande beleidsplannen zijn er kwaliteitsverschillen opgemerkt. 
o De PDCA-cyclus is onvoldoende/niet duidelijk in de beleidsplannen, voorname- 

lijk doordat het vaak ontbreekt aan een tijdspad en evaluatiecriteria om het al 
dan niet bereiken van de doelstellingen te evalueren. 

o Een aantal afdelingen hebben verbeteracties opgelijst (al dan niet als vertaling 
van de clusterbeleidsplannen). Deze verbeterprojecten werden niet gecom- 
municeerd naar de dienst kwaliteit. De dienst kwaliteit heeft geen volledig 
overzicht van alle kwaliteitsverbeterprojecten binnen het ziekenhuis. 

o Er worden denkdagen georganiseerd op afdelingsniveau (voorbereid door het 
kernteam) waar inhoudelijke en kwaliteitsverbeteringsitems aan bod komen, 
evenals de uitvoering van de clusterbeleidsplannen. (AV) 

 

Volgende aanbevelingen worden gemaakt: (Aanb) 
 

o Een praktische vorming op afdelingsniveau omtrent het opmaken van beleids- 
plannen met SMART-geformuleerde doelstellingen en een directere inhou- 
delijke ondersteuning en/of opvolging vanuit de dienst kwaliteit zou een meer- 
waarde kunnen zijn. Analoog hieraan kan ook een ruimere ondersteuning aan 
de apotheek geboden worden. 

o Het aanreiken van cijfergegevens op maat van de afdelingen: momenteel is er 
geen systematische feedback van relevante cijfergegevens naar de afdelingen 
toe. Afdelingen kunnen deze wel op vraag bekomen. Het is aangewezen be- 
langrijke cijfergegevens mee te kunnen opnemen in de gehele PDCA-cyclus 
op afdelingsniveau. Bespreking van deze cijfergegevens zou een vast item 
kunnen worden op de denkdagen. 

 
 De omschrijvingen van de doelstellingen, zowel in de beleidsplannen als in het kwali- 

teitshandboek, zijn te breed en te algemeen. Bovendien is het proces van gegevens- 
verzameling (welke gegevens werden gebruikt en bestudeerd) van prioritering, selectie 
en motivering niet duidelijk. De doelstellingen op zich dienen meer SMART geformu- 
leerd te worden met aandacht voor timing en evaluatie, evenals voor het aanduiden 
van verantwoordelijken / eigenaars. (TK) Meerdere malen werd in het gesprek duidelijk 
dat gezien de recente fusie en de reorganisatie van diensten en teams, waarbij ver- 
schillende (her)nieuw(d)e behandelingen en procedures moeten uitgewerkt worden, 
het niet steeds mogelijk is om doelstellingen in dit stadium als volledig SMART te 
omschrijven, temeer daar verschillende van de doelstellingen interdependent zijn. (AV) 



23 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

 

 Er is geen echte verbeteractie geselecteerd onder het domein van de klinische per- 
formantie in het kwaliteitshandboek. (NC) Het opvolgen van MPG en afzonderings- 
gegevens zijn geen verbeteracties op zich. 

 
 Risicomanagement wordt in dit ziekenhuis o.a. aangepakt door: 

 

o Het meldingssysteem. In het voorjaar van 2012 werd in samenwerking met het 
Provincialaat der Broeders van Liefde en de firma Infoland het meld- en leer- 
systeem geïmplementeerd in het zorgdomein en de zorgondersteunende 
diensten. In eerste instantie lag de focus op het melden van (bijna-)incidenten, 
daarna werd eveneens ingezet op de leercultuur. Hiervoor is een specifiek 
incidentanalyseteam opgericht dat onder meer bestaat uit de preventieadviseur 
en de medewerkers en de manager kwaliteit. (AV) 
Het meldingssysteem houdt een aantal leervragen in voor de melder en de 
leidinggevenden. (SP) 

o Volgende vaststellingen werden gedaan bij het meldingssysteem: (TK) 
 

 Op afdelingsniveau is de meldcultuur nog niet volledig ingeburgerd en 
is het niet duidelijk wanneer incidenten (op afdelingsniveau) tot ver- 
beteracties moeten leiden. Momenteel is het zo dat het afdelingshoofd 
tevens verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling en het op- 
starten van alle incidentenmeldingen. We bevelen aan hier meer 
richting en sturing te geven vanuit de dienst kwaliteit op afdelings- 
niveau. 

 De meldingen worden momenteel teveel beperkt tot incidenten waarbij 
schade werd vastgesteld, wat mogelijk leidt tot een onderrapportering 
van incidenten 

 Er dient afstemming te komen inzake de criteria die gehanteerd 
moeten worden om incidenten te melden. 

 Er dient afstemming te komen inzake de criteria die gehanteerd 
moeten worden om incidenten te weerhouden voor verdere analyse. 

 Uit interviews met de apotheker en op de werkvloer blijkt dat er een 
een onderrapportering van incidenten is op het vlak van medicatie- 
distributie. 

 Niet alle beroepsgroepen melden incidenten. De meldingen gebeuren 
quasi uitsluitend door verpleegkundigen. 

o De interne audits: de hele dienst kwaliteit en patiëntveiligheid en de stafmede- 
werker zorg hebben in het voor- en najaar 2012 een tweedaagse opleiding 
“interne auditor” van Kerteza gevolgd. (SP) Er werden nog geen interne audits 
uitgevoerd. het organiseren daarvan dient binnen het ziekenhuis nog een 
geëxpliciteerd kader te krijgen. (Aanb) 

 
 Door de fusie moeten alle procedures ter revisie worden voorgelegd aan de betrokken 

eigenaar of stuur- /werkgroep en/of overlegorganen. Vertrekkende vanuit een overzicht 
van alle procedures wordt een eigenaarschap per procedure vastgelegd. Deze eige- 
naar heeft de opdracht om de “prefusie”-procedure (PZ Ziekeren of PZ Sancta Maria) 
om te zetten naar een “postfusie”-procedure (PZ Asster). Eindverantwoordelijk voor de 
zorgprocedures is de directeur patiëntenzorg, die hierin wordt ondersteund door een 
stafmedewerker patiëntenzorg. 
In deze overgangsperiode is er overeengekomen dat op elke campus de vroegere 
ziekenhuisprocedures blijven gelden tot deze zijn omgezet naar Asster-procedures. 
(AV) Voor een aantal nieuw samengestelde teams betekent dit dat in eenzelfde team 
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verschillende “oude” procedures geldig blijven tot de ziekenhuisbrede nieuwe proce- 
dure is uitgewerkt. 
In deze nieuw samengestelde teams verloopt binnen het team eerst zelf een afstem- 
ming van beide oude procedures in afwachting van de nieuwe ziekenhuisbrede proce- 
dure. Afstemmen van belangrijke zorgprocessen in de nieuw samengestelde teams 
dient prioritair te gebeuren en dient hierbij de nodige hiërarchische opvolging te krijgen. 
(Aanb) 
Een documentenbeheerssysteem is in ontwikkeling (procedure van de procedure, 
indeling en zoekfunctie van procedures, ….). Dit pilootproject zal na evaluatie uitgerold 
worden in 2014. Hier krijgt communicatie ook specifieke aandacht. (AV) 

 
 In november 2012 werd een patiëntentevredenheidsbevraging afgenomen. Deze werd 

georganiseerd in samenwerking met het Provincialaat der Broeders van Liefde en de 
firma QuestBack België. Terugkoppeling van de resultaten gebeurde in juni en juli 
2013 in de stuurgroep kwaliteit. De zorgmanagers hebben resultaten meegenomen en 
binnen hun cluster besproken. Concrete ziekenhuisbrede actiepunten zijn nog in 
ontwikkeling (bv. postercampagne rond diefstal). (AV) Decentrale (bv. per zorgcluster) 
specifieke actiepunten werden niet geformuleerd. (TK) Het is belangrijk dit naar de 
toekomst als “verwachte” verbeteracties op cluster- en afdelingsniveau mee op te 
nemen. 

 
 In samenwerking met de Vlerick Business School heeft het ziekenhuis vanaf medio 

november tot medio december 2012 een medewerkersbevraging voor medewerkers 
(multidisciplinair) uit de zorg georganiseerd. Deze medewerkersbevraging had een 
lage respons, waardoor heel wat van de uitspraken niet veralgemeend konden worden. 
Enkel waar de response rate voldoende hoog was, werden actiepunten uitgewerkt De 
medewerkersbevraging is opnieuw lopende tijdens de auditperiode (februari 2014). De 
response rate ligt momenteel al een stuk hoger en de deelname wordt ook sterker 
centraal opgevolgd en gestimuleerd (herhalingsmails, …). (AV) 
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5 Middelen 
 

5.1 Infrastructuur 
 

 
 Voor de campus Melveren is er een brandveiligheidsverslag van de brandweer en een 

attest over de brandveiligheid van de burgemeester, beide dd. 29/1/2014. 
Voor de gebouwen op de campus Stad zijn er diverse brandweerattesten voorhanden, 
allemaal jonger dan 5 jaar. (AV) 

 
 Het ziekenhuis is actief op twee ruime campussen, op minder dan 4 kilometer van elkaar. 

De fusie, de bevriezing van een aantal bedden in het kader van artikel 107 en de opening 
van een nieuwbouw met 60 bedden en zorgondersteunende diensten (2012), heeft geleid 
tot een nieuw zorgstrategisch plan, waarin resoluut wordt gekozen voor het maximaal 
samenbrengen van de zorgtrajecten op de daarvoor meest geschikte campussen: 

 

o campus Melveren: 
 

 kinderen en jongeren 

 jongvolwassenen en personen met een mentale beperking met bijkomende 
psychiatrische problemen 

 afhankelijkheid van alcohol en medicatie 

 ouderen 
 

o campus Stad: 
 

 angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en 
somatoforme stoornissen 

 cluster psychose 

 afhankelijkheid van drugs en seksuele gedragsproblemen 
 

Afdelingen behorende tot eenzelfde cluster werden dus zoveel mogelijk op dezelfde cam- 
pus gelokaliseerd. Enige uitzondering hierop is Libra 3, aangezien men deze doelgroep 
(mensen met een drugverslaving of seksuele gedragsproblemen) liever niet in contact wou 
brengen met kinderen en jongeren. Libra 3 blijft dus op campus Stad, net als de afdelin- 
gen van de clusters Orion en De Lier. De clusters Spika, Sirius en De Zeilen huizen op 
campus Melveren, net zoals de afdelingen Libra 2 (en binnenkort ook Libra 1). (AV) 

 
 Om tot deze indeling te komen werden de voorbije tijd heel wat gebouwen gerenoveerd. 

Dit blijft evenwel een overgangsmaatregel, in afwachting van de uitvoering van een nieuw 
masterplan, dat momenteel volop in voorbereiding is. Ondanks deze omvangrijke inspan- 
ningen, blijven veel van de gebouwen structureel verouderd, en vertonen ze daarom heel 
wat tekorten: (TK) 

 

o Op verschillende afdelingen is er een tekort aan eenpersoonskamers. 
o Het aantal drie- en vierpersoonskamers is een stuk groter dan in de sector 

gebruikelijk is. 
o Niet alle sanitaire voorzieningen beschikken over een oproepsysteem. (NC) 
o In meerpersoonskamers beschikken patiënten niet over een eigen lavabo. 
o In gemeenschappelijke badkamers is soms enkel een gordijn beschikbaar ter 

bescherming van de privacy. 
o Onvoldoende geluidsisolatie in de gesprekslokalen. 
o Te weinig consultatieruimtes en gesprekslokalen (op verschillende afdelingen). 
o Geen bezoekersruimtes (op verschillende afdelingen). 
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o Onvoldoende time-outkamers of prikkelarme ruimtes, als alternatief op het 
continuüm van meerpersoonskamers naar isolatiekamer. 

o In sommige badkamers is er geen garantie op antislipvloer. 
o Een tekort aan therapielokalen, waardoor vaak therapie wordt gegeven in de 

leefruimtes. 
o Beperkte mogelijkheid tot toezicht vanuit de verpleegposten. 
o Onvoldoende bureelruimtes. 
o Men beschikt niet over noodpiepers op sommige afdelingen (bv. De Lier 3). Deze 

noodpiepers kunnen pas geïnstalleerd worden wanneer de nieuwe telefooncentrale 
in gebruik is. 

o Afdelingen die bestaan uit twee verdiepingen beperken het verpleegkundig 
toezicht. 

 
 De infrastructuur van de afzonderingskamers wordt beschreven onder het hoofdstuk 

“agressiebeleid en dwangmaatregelen”. (AV) 
 
 
 

5.2 Patiëntendossier 
 
 

 Sinds 2013 wordt in het ziekenhuis algemeen gebruik gemaakt van het multidisciplinair 
elektronisch patiëntendossier Regas®. Dit dossiersysteem laat toe dat elke discipline haar 
bevindingen kan invoeren. Alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de zorg van een 
patiënt hebben toegang tot alle delen van diens EPD. Via de individuele login worden de 
eventuele schrijfrechten bepaald en is elke inzage of actie binnen het dossier traceerbaar. 
Nagenoeg alle notities worden interdisciplinair gedeeld en zijn door alle behandelaars van 
de patiënt te consulteren. Ook de neerslag van de wekelijkse multidisciplinaire patiënt- 
besprekingen is terug te vinden in het EPD, net als de behandeldoelstellingen. (AV) 
Daarnaast bestaan er nog papieren delen (bv. brieven van externe consulten die pas na 
verloop van tijd worden ingescand, labo-uitslagen, medische beeldvorming) die als dubbel 
in afzonderlijke patiëntendossiers worden bijgehouden omdat men onzeker is over de 
betrouwbaarheid van het EPD. De poliklinische activiteiten komen ook niet in het EPD 
terecht. (TK) 

 
 Het patiëntendossier is gelinkt met andere applicaties (bv. afzonderingsregistratie), en al 

deze informatie is geïntegreerd op patiëntenniveau. (AV) 

 
 Het EPD heeft het potentieel om de multidisciplinaire werking goed te ondersteunen. (AV) 

Een aantal knelpunten ondermijnen evenwel dit potentieel, en vormen een risico voor de 
patiëntveiligheid: (TK) 

 

o De integratie van de IT-systemen in het kader van de fusie heeft in de maanden 
voor de audit tot grote problemen geleid. Wat het patiëntendossier betreft, ging het 
vooral over instabiliteit (bv. onverwacht uit het systeem gegooid worden) en ernstige 
vertragingen op het systeem, waardoor het openen en bewaren van (delen van) 
patiëntendossiers niet vlot verloopt. Het ziekenhuis heeft hier reeds veel aandacht 
aan besteed, maar de snelheid waarmee het systeem op input van de gebruiker 
reageert is nog altijd suboptimaal, vooral op de campus Melveren. Uit de gesprek- 
ken blijkt dat deze factor (weliswaar niet als enige) meespeelt in een aantal van de 
vastgestelde knelpunten: 

 

 Niet alle multidisciplinaire teamleden rapporteren elke interventie standaard in 
Regas®. Hierdoor is het voor een ander multidisciplinair teamlid niet altijd 
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duidelijk of hij/zij over up-to-date gegevens beschikt betreffende een 
specifieke patiënt. 

 Bepaalde artsen noteren niet in het EPD. 
 Niet alle contacten tussen patiënten en hun behandelende arts worden 

geregistreerd. 
 Afzonderingsmaatregelen worden soms pas weken nadien elektronisch 

ondertekend door de arts. 

o De multidisciplinaire teamleden beschikken niet op alle afdelingen over voldoende 
computers om hun werk efficiënt te kunnen uitvoeren. Daardoor gaan observaties 
verloren. 

o Verschillende artsen en medewerkers geven aan dat ze onvoldoende vlot kunnen 
werken met het EPD en/of dat ze het onvoldoende gebruiksvriendelijk vinden. 

o Een verhoogd suïciderisico en/of beperkingen van de vrijheidsgraden zijn niet vlot 
zichtbaar in het EPD. 

 
 Op het moment van de inspectie zijn niet alle medische dossiers centraal gearchiveerd. 

(TK) Het gaat dan voornamelijk om historische dossiers (maar soms wel van actuele 
patiënten) vanuit de individuele ziekenhuizen van voor de fusie die enkel op papier 
bestaan en die op de respectieve campussen bewaard worden. Men is bezig met het 
geleidelijk inscannen van deze dossiers. 

 
 Op basis van een steekproef in Regas® werden volgende vaststelling gedaan betreffende 

de aanwezigheid van notities in het elektronisch patiëntendossier: (TK) 
 

o Behandeldoelstellingen worden niet steeds SMART geformuleerd. 
o Een patiënt die opgenomen werd op een vrijdagavond, had pas de week nadien op 

donderdag een gesprek met zijn behandelend psychiater. 
o Voor een persoon, meer dan één jaar in opname, dateerde de laatste notitie van 

de behandelend psychiater van mei 2013. 
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6 Medewerkers 
 
 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 
 

 In december 2013 waren 499,48 VTE medewerkers actief in het departement patiënten- 
zorg. (AV) 

 

 In het ziekenhuis werken 17 VTE psychiaters, 3 ASO’s , 0,8 VTE huisarts en 1 VTE 
Internist. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft geen jaarverslag inzake human resources. De fusie en de daarmee 

gepaard gaande praktische en inhoudelijke afstemming van de twee vroegere zieken- 
huizen was binnen dit domein prioritair. (AV) 

 
 Elke medewerker heeft voor de fusie via een document kenbaar kunnen maken inzake 

campus, jobtime, doelgroep en afdeling (aan de hand van een numerieke volgorde). De 
dienst HR heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de medewerkers. 
Met de personeelsleden waarbij de wensen niet konden worden ingewilligd is de HR- 
dienst een gesprek aangegaan, om zo tot een compromis te komen waarin beide partijen 
zich konden vinden. In het kader van de fusie konden medewerkers steeds terecht bij de 
zorgmanagers en psychologen voor een gesprek. (SP) 

 
 Eén van de doelstellingen in het “beleidsplan HR 2013-2015” is om de cijfers met betrek- 

king tot het ziekteverzuim op te volgen. Om dit te realiseren wordt een nieuw software- 
pakket geïmplementeerd waarmee het HR-gebeuren efficiënter kan opgevolgd worden, 
met als doel deze gegevens terug te koppelen aan de leidinggevenden, die ze vervolgens 
kunnen verwerken in hun afdelings- of clusterbeleid. (AV) 

 
 Het ziekenhuis werkt met referentieverpleegkundigen (agressie, suïcidepreventie, Info- 

medic®, REGAS ® en verpleegtechnische handelingen en -materialen), waardoor de 
betrokkenheid bij tal van projecten gedragen is en medewerkers waardering krijgen. Er is 
een algemene functieomschrijving voor de functie referentiemedewerker. (AV) 

 
 Naar aanleiding van de fusie zijn nieuwe functieomschrijvingen uitgewerkt voor alle 

leidinggevende medewerkers. (AV) 
Er zijn niet voor alle medewerkers functieomschrijvingen uitgewerkt. (TK) 
In een volgende fase zouden de functieomschrijvingen kunnen dienen als leidraad tijdens 
de functioneringsgesprekken. Dit kan de transparantie tussen de verschillende functies en 
hun takenpakket ten goede komen. Toekomstgericht kunnen deze gebruikt worden bij: 
(Aanb) 

o het opstellen van zelfevaluaties; 
o het uitschrijven van vacatures; 
o het uitwerken van vakinhoudelijke competentieprofielen. 

 
 Volgens de interne afspraken van PZ Asster heeft elke medewerker recht op minstens één 

functioneringsgesprek om de 2 jaar. 
De afdelingshoofden voeren functioneringsgesprekken met alle teamleden. 
De zorgmanager van de cluster houdt functioneringsgesprekken met de psychologen en 
met de afdelingshoofden. De directeur patiëntenzorg voert functioneringsgesprekken met 
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de zorgmanagers, de algemeen directeur met de directeur patiëntenzorg, de beheerders 
met de algemeen directeur en de hoofdarts met alle artsen. (AV) 
Het aantal gevoerde functioneringsgesprekken wordt geregistreerd. 
In 2013 haalden slechts enkele afdelingen de norm. De leidinggevenden geven de extra 
werkdruk door de fusie als verklaring. Het aantal functioneringsgesprekken optrekken is 
één van de werkpunten voor 2014. (Aanb) 

 
 De HR-manager en het diensthoofd centrale ondersteuning in de zorg staan samen met 

de afdelingshoofden in voor de functie begeleider (her)intreders. Zij begeleiden nieuwe 
medewerkers op hun eerste werkdagen en zorgen samen voor up-to-date afdelings- 
specifieke introductiebrochures. (AV) De functie begeleider (her)intreders is verspreid over 
verschillende personen. Het is belangrijk de taakverdeling duidelijk te expliciteren (in de 
functieomschrijvingen). (Aanb) 
Elke nieuwe medewerker krijgt een peter of meter toegewezen. 
Twee maal per jaar vindt er een algemene introductiedag plaats bestaande uit: 

o Algemene informatie 
o Voorstelling van de verschillende werkgroepen in het ziekenhuis (agressie, 

CPR, ondernemingsraad…) 
o Brandopleiding 

In de toekomst wordt de introductiedag uitgebouwd tot twee dagen algemene introductie. 
(AV) 

 
 Men beschikt over een mobiele equipe van 31,43 VTE, waarvan 26,68 VTE gegradueerde 

verpleegkundigen en 4,75 anderen. PZ Asster heeft er voor gekozen om het aantal VTE 
mobiele equipe te verdelen over de afdelingen, waardoor deze permanent kan ingezet 
worden en elke afdeling iemand buiten de norm kan roosteren, die kan inspringen bij 
ziekte. De coördinatie ligt bij het afdelingshoofd van elke afdeling dat er over moet waken 
dat elke dag aan de minimumbezetting kan worden voldaan. (AV) Op ziekenhuisniveau zijn 
er daarnaast twee ergotherapeuten (2 VTE) die bij langdurige afwezigheid van een thera- 
peut op een afdeling kunnen ingeschakeld worden. (SP) De vakgroepverantwoordelijke 
ergotherapie is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze personen. (AV) 

 
 De nachtdiensten hebben een vaste werkplek. Het afdelingshoofd van elke afdeling stuurt 

zijn nachtequipe aan, voert functioneringsgesprekken en volgt hun VTO-activiteiten. 
Op sommige afdelingen zijn er verpleegkundigen die deeltijds overdag en deeltijds 
’s nachts werken. De vaste nachtdiensten nemen deel aan de dienstvergaderingen en heb- 
ben daarnaast ook een aparte overlegstructuur. (AV) We bevelen aan om de vaste nacht- 
medewerkers systematisch een periode per jaar tijdens de dagdiensten in te schakelen. 
(Aanb) 

 
 Tijdens de vakantieperioden wordt er beroep gedaan op jobstudenten; in 2013 waren dit 

er 18. Zij worden op een afdeling ingeschakeld ter ondersteuning van de verpleegkundi- 
gen. (AV) Het is niet duidelijk omschreven welke verantwoordelijkheden jobstudenten 
krijgen. (TK) 

 
 In het kader van “zorg voor zorgenden” beschikt het ziekenhuis over een procedure 

“opvang na schokkende gebeurtenissen op de werkvloer”, een folder “Het Steunteam is er 
voor u” en een flowchart “Beroep doen op het Steunteam”. 
Volgens de procedure is naast directe collegiale opvang de hoofdverpleegkundige verant- 
woordelijk voor het opstarten van de eerste hulp/opvang van de betrokkene en het melden 
van het incident via het meld- en leersysteem en aan het Steunteam. De leden van het 
(multidisciplinair) Steunteam zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het inschatten van de 
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nood aan verdere opvang en voor het organiseren en opvolgen van de opvang. Ook 
leidinggevenden en artsen kunnen beroep doen op het Steunteam. In 2013 werd het 
Steunteam 20 keer gecontacteerd. 
Daarnaast vindt er systematisch op elke afdeling intervisie plaats, waar moeilijke casussen 
besproken worden onder leiding van de psycholoog. De frequentie verschilt per afdeling 
(van wekelijks tot 6-wekelijks). (AV) 

 
 Er is geen procedure disfunctioneren. (TK) 

 

 
 

6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 
 

 Er gaat in dit ziekenhuis veel aandacht naar vorming. (SP) 
 

o Het vormingsbudget per medewerker werd na de fusie verdubbeld. 
o Er is een ziekenhuisbrede VTO-visietekst. Elke werknemer dient minstens 8 uur 

per jaar te spenderen aan vorming. 
o Naast het centraal opgesteld VTO-plan beschikt elke cluster over een decentraal 

VTO-plan dat opgesteld wordt door de kernteams en de zorgmanager. 
o Op de afdelingen is het kernteam samen met de zorgmanager verantwoordelijk 

voor het vormingsbeleid. 
o Op individuele basis wordt er gewerkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan 

(POP). 
o Het aantal gevolgde uren vorming per medewerker wordt geregistreerd door het 

secretariaat. Voorlopig gebeurt dit nog in een Excel-document; binnenkort wordt 
nieuwe software in gebruik genomen, waarin fiches per personeelslid beschikbaar 
zijn. 

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

 

 
6.3 Vrijwilligers 

 

 Op de moment van de audit zijn er in PZ Asster 77 vrijwilligers actief. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft een uitgebouwde vrijwilligerswerking met: (AV) 

o een duidelijke visie 
o een overeenkomst tussen ziekenhuis en vrijwilliger 
o een taakomschrijving 
o extra aandacht voor de introductie van vrijwilligers 

 
 De aansturing van de vrijwilligers gebeurt door het afdelingshoofd van Sirius 4, dat hier 

deels voor vrijgesteld is. (AV) 
 

 
6.4 Bestaffing 

 

 Op sommige afdelingen werken in verhouding veel zorgkundigen in verhouding tot het 
aantal verpleegkundigen. Deze disproportie stelt problemen voor het uitvoeren van ver- 
pleegkundige taken op afdelingen waar de nood aan zorg hoog is (bv. acute geronto- 
psychiatrie op Sirius 1: 8,35 VTE zorgkundigen vs. 9,25 VTE verpleegkundigen). (Aanb) 
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 Op elke afdeling staat ’s nachts één medewerker. Deze nachtelijke bestaffing is onvol- 
doende om de veiligheid van patiënten en personeel te garanderen. (NC) 

o Personeel dat ’s nachts alleen staat op een afdeling is niet altijd een verpleeg- 
kundige; op sommige aan elkaar grenzende afdelingen wordt de permanentie op 
de ene afdeling waargenomen door een verpleegkundige en een zorgkundige op 
de andere afdeling. 

o op afdelingen waar ’s nachts opnames gebeuren zijn niet steeds twee 
medewerkers aanwezig; er is wel een centrale mobiele waak (een zorgkundige), 
en een personeelslid van een bewakingsfirma. 

o om een degelijk toezicht te kunnen uitoefenen op de patiënten in afzondering moet 
steeds met twee medewerkers worden binnengegaan. (TK) 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een nachtelijke mobiele equipe. Indien een personeelslid 

met nachtdienst wegens ziekte of verlof de nachtdienst niet kan opnemen, wordt naar een 
alternatief personeelslid gezocht in de dagequipe. (TK) 

 
 We bevelen aan om de werkdruk te objectiveren, bv. door gebruik van een gevalideerd 

instrument dat zorgzwaarte meet. (Aanb) 
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7 Processen 
 
 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 
 

 Het zorgaanbod is georganiseerd in inhoudelijke clusters, die telkens een verzameling van 
afdelingen vormen, die samen de zorg voor een bepaalde doelgroep aanbieden. Op die 
manier zet men in op het uitbouwen van gespecialiseerde zorg. (AV) 

 
 Hieronder het overzicht van clusters en afdelingen 

 
o Spika: kinder- en jongeren (campus Melveren) 

 
 Spika 1: observatie en behandeling 6-18 jaar 
 Spika 2: crisisopname 12-18 jaar (For-K) 
 Spika 3: intensieve behandeleenheid 12-18 jaar (For-K) 

 
o De Zeilen: jongvolwassenen / volwassenen met een verstandelijke beperking 

en een psychiatrische stoornis(campus Melveren) 

 
 De Zeilen 1: jongvolwassenen 18-25 jaar 
 De Zeilen 2: volwassenen met een verstandelijke beperking en een 

psychiatrische stoornis 

 
o De Lier: volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek, stemmings-, 

angst- en somatoforme stoornissen; intern ook “algemene psychiatrie” 
genoemd (campus Stad) 

 
 De Lier 1: (gesloten) opname-afdeling voor acute psychiatrie, 

gedwongen opnames en crisisopnames 
 De Lier 2: diagnostiek en behandeling van somatisatie, angst en 

depressie 
 De Lier 3: persoonlijkheidsstoornissen, aanpassings- en trauma- 

gerelateerde problemen 
 De Lier 4: dagkliniek met 4 zorgmodules: angst en depressie, 

persoonlijkheidsstoornissen, psychotherapie en resocialisatie (wonen 
en werken) 

 
o Orion: volwassenen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen 

(campus Stad) 

 
 Orion 1: gesloten opname-afdeling 
 Orion 2: open opname-afdeling 
 Orion 3: behandeling, resocialisatie en rehabilitatie 
 Orion 4: dagbehandeling 

 
o Libra: volwassenen met afhankelijkheidsproblematiek 

alcohol/medicatie/illegale drugs en volwassenen met seksuele 
gedragsproblemen 
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 Libra 1: afhankelijkheid alcohol en/of medicatie (campus Stad, in mei 
2014 verhuis naar campus Melveren) 

 Libra 2: afhankelijkheid alcohol en/of medicatie (campus Melveren) 
 Libra 3: drugs, seksuele gedragsproblemen (campus Stad) 

 
o Sirius: ouderen vanaf 65 jaar met psychische en psychiatrische problemen 

(campus Melveren) 

 
 Sirius 1: cognitieve of organische stoornissen 
 Sirius 2: functionele stoornissen 
 Sirius 3: functionele stoornissen 
 Sirius 4: dagbehandeling binnen functionele stoornissen 

 
 In principe worden (ook gedwongen opgenomen) patiënten in de mate van het mogelijke 

direct opgenomen in de cluster waar ze ook hun vervolgzorg zullen ontvangen. Als patiën- 
ten, door plaatsgebrek binnen de geëigende cluster, toch op bv. De Lier terechtkomen, 
worden ze bij voorkeur al gevolgd op de aangewezen zorgeenheid (bv. door de betreffen- 
de psychiater, in de geschikte behandelmodule, …). Overplaatsing wordt zo snel mogelijk 
gerealiseerd. (AV) 

 
 Voor elke afdeling zijn zowel inclusie- als exclusiecriteria geformuleerd. (AV) 

 
 Op de meeste afdelingen wordt gewerkt met vooropgestelde behandelfases en bijhorende 

behandeldoelstellingen en -plannen. (Nagenoeg) alle afdelingen werken met verschillen- 
de behandelgroepen. Men werkt met een basistherapieplan aangevuld met specifieke en 
aspecifieke therapieën volgens de noden en interesses van de patiënten. De meeste 
afdelingen bieden ook een combinatie van groepstherapieën en individuele therapieën 
aan. Een aantal clusters werken met GOS en AOS-therapieën (groeps-overschrijdend en 
afdeling-overschrijdend). (AV) 

 
 De continuïteit van het behandelaanbod wordt bij afwezigheden van therapeuten als volgt 

gewaarborgd: (AV) 
 

o Er zijn onderlinge afspraken om verlof zo gespreid mogelijk op te nemen en zo 
een volwaardig vervangprogramma aan te bieden. 

o De nood aan vervanging (bij verlof of ziekte) en mogelijke oplossingen worden 
meestal eerst binnen de afdeling en binnen de cluster bekeken. 

o Bij langere afwezigheid van een ergotherapeut wordt door de afdelingen aan- 
gestuurd op een vervanging of inzet van een mobiele ergo (het ziekenhuis be- 
schikt over 2 VTE “vlinder”-ergotherapeuten). Voor andere disciplines wordt in 
principe eerst binnen de afdeling of binnen de cluster bekeken of er een tijde- 
lijke vervanging door een disciplinaire collega kan geboden worden. 

o Zo nodig worden alternatieven voorzien of worden vervangsessies door een 
andere discipline aangeboden. 

o Tijdens de zomerperiode wordt er op de meeste afdelingen in structurele 
vervanging voorzien. 

o Niettegenstaande de inspanningen tot continuïteit van het behandelaanbod kan 
niet vermeden worden dat bepaalde groepssessies en individuele sessies niet 
doorgaan bij afwezigheden van therapeuten en in verlofperiodes. (TK) 

 
 Meerdere psychiaters geven hun patiëntencontacten niet steeds in via het elektronische 

dossier. (TK) Enkel wanneer tijdens het patiëntencontact een verslag dient gemaakt te 
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worden, wordt ook het contact geregistreerd. Het is belangrijk voor de volledigheid en de 
juistheid van de cijfergegevens, dat de elektronische dossiers correct ingevuld worden. 

 
 De minimum contactfrequentie per discipline varieert van afdeling tot afdeling (en is soms 

ook niet vastgelegd, bv. in cluster Orion). Het al dan niet behalen van deze contact- 
frequentie kan niet aangetoond worden, aangezien niet alle patiëntencontacten in Regas® 
worden geregistreerd. (AV) 

 
 Het behandelaanbod na ontslag is voor de meeste afdelingen vooral gericht naar de 

externe zorgpartners. Het nazorgtraject specifiek aangeboden vanuit het ziekenhuis kan 
duidelijker vorm krijgen. (Aanb) 

 

 
 
 

7.2 Medicatiebeleid 
 
 

Situering 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een eigen ziekenhuisofficina die gelegen is op campus Stad. 

Een pendeldienst (auto met frigo) bezorgt de medicatie aan de campus Melveren. De apo- 
theek van PZ Asster levert ook medicatie aan het PVT De Passer (deel van de eigen vzw 
Asster). (AV) 

 
 De apotheek is elke weekdag open van 8u30 tot 17u00, op vrijdag tot 18u. Op zaterdag en 

zondag is de apotheek gesloten. (AV) 

 
 Buiten de openingsuren van de apotheek bestaat op het moment van de audit geen slui- 

tende wachtregeling. (NC) In de praktijk tracht de zorgverstrekker zich eerst te behelpen 
met wat in de spoedkasten aanwezig is. In tweede instantie moet één van de eigen apo- 
thekers gebeld worden, maar deze telefonische permanentie kan niet steeds verzekerd 
worden. Als derde en laatste toevlucht dient desnoods het directielid van wacht gebeld te 
worden die dan een oplossing moet vinden voor het medicatieprobleem. Een formele 
regeling van de apotheekpermanentie moet uitgeschreven worden. 
Men voert besprekingen om een gemeenschappelijke wachtregeling met de apotheek van 
het PZ van de Broeders Alexianen uit Tienen af te spreken, met een back-up van de regio- 
nale algemene ziekenhuisapotheken (RZ Heilig Hart Tienen resp. Sint-Trudo Ziekenhuis). 
(AV) 

 
 Tijdens de audit werd gesproken met de hoofdapotheker. Naast een bezoek aan de apo- 

theek was medicatiedistributie ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan verschil- 
lende afdelingen. (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 lokale commissie ethiek. 
De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité en rapporteert volgens het orga- 
nogram direct aan de hoofdarts. Thema’s met betrekking tot medicatiedistributie maken 
deel uit van bestaande geformaliseerde overlegmomenten. Om de fusie te begeleiden 
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werd een beleidsgroep apotheek opgericht waarin naast de hoofdapotheker ook de alge- 
meen directeur en de hoofdarts zetelen. Daarnaast is er informeel en ad hoc overleg 
tussen de apotheek en de directieleden. (AV) 
We bevelen aan om systematisch en gestructureerd overleg te bestendigen tussen de 
directie en de apotheek, zodat de apotheker voldoende kan wegen op het beleidsniveau. 
(Aanb) 

 
 De gefuseerde apotheek stelde nog geen eigen jaarverslag samen en heeft een summier 

eigen beleidsplan. De apotheek is ook niet betrokken bij de opmaak van het algemene 
jaarverslag of de beleidsplannen op ziekenhuis- of clusterniveau. (TK) 
De fusie is zeer recent en de nodige beleidsdocumenten worden, na het voltooien van dit 
organisatorisch gebeuren, volop ontwikkeld: 

 

o Vanuit de apotheek wordt gewerkt aan een jaarverslag over het voorbije werk- 
jaar (2013) dat men tijdens een volgend MFC in 2014 wil voorstellen. (AV) Het 
jaarverslag van de apotheek kan pas werkelijk een impact hebben indien het 
als een beleidsinstrument geconcipieerd wordt. We bevelen aan om het jaar- 
verslag rond het medicatiegebeuren met een ruime invalshoek (dus meer dan 
een weergave van cijfergegevens over het verbruik en financiële aspecten) op 
te stellen, al dan niet geïntegreerd in het ziekenhuisbrede jaarverslag, waar- 
door het zich leent tot het selecteren van doelstellingen en acties voor het vol- 
gende jaar. Als de apotheek deelneemt aan kwaliteitsverbeterende acties en 
doelstellingen binnen het ziekenhuis (of deze zelf opstart), kunnen de verschil- 
lende projecten vanuit medicatie-oogpunt in het jaarverslag toegelicht worden. 
(Aanb) 

o De apotheek heeft een beknopt beleidsplan dat de belangrijkste strategische 
doelstellingen en initiatieven voor 2014 bevat. We bevelen aan om de apo- 
theek te ondersteunen om dit verder uit te werken volgens de Kwadrant-logica 
die ook geldt voor de overige beleidsplannen binnen Asster. Zo moeten doel- 
stellingen steeds SMART geformuleerd worden, opvolgindicatoren bepaald, 
evaluatiemomenten vastgelegd en concrete actieplannen met timing en verant- 
woordelijkheden uitgeschreven. (TK) 

o De dagelijkse werking (praktische afspraken en procedures) van de apotheek 
is beschreven in een overzichtelijk document (dd. 21/10/2013). (AV) 

 

 
 Het ziekenhuis beschikt over een ziekenhuisformularium. De substitutie gebeurt automa- 

tisch door de apotheker bij validatie van het voorschrift. De arts kan bij uitzondering voor 
een niet-formularium-product kiezen. Hij schrijft dan “NF” in de commentaarzone van het 
voorschrift. Zo weet de apotheker dat de arts een gegronde reden heeft om van het 
formularium af te wijken. Volgens schatting wordt ongeveer 2% van de medicatie 
afgeleverd buiten het formularium. (AV) 

 
 De communicatie tussen de apotheek en de afdelingen verloopt sinds 2013 via een werk- 

groep met referentieverpleegkundigen. Deze werkgroep vergadert vier keer per jaar en 
sinds september 2013 maakt men verslag op van dit overleg. Elke afdeling heeft een ver- 
tegenwoordiger in de werkgroep. (SP) 
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Middelen 

 
 De vernieuwde infrastructuur voor de apotheek draagt bij tot een kwaliteitsvolle medicatie- 

distributie. (SP) 

 
 Op alle afdelingen werd het elektronisch medicatiepakket Infomedic® uitgerold. (AV) Niet 

alle functionaliteiten hiervan worden optimaal benut (bv. thuismedicatie, directe link met 
het EPD) . Dit is een proces dat nog lopende is. (Aanb) Voorschriften voor narcotica wor- 
den, bijkomend, nog op een individueel papieren voorschrift genoteerd en ondertekend 
door de arts. (AV) 

 
 Er is één grote spoedkast per campus. Voor campus Melveren is dit een elektronische 

medicatiekast (Vanas®) waardoor het medicatiebeheer daar sluitend kan gevoerd worden. 
(SP) Op campus Stad is de spoedkast niet sluitend beveiligd (cfr. infra). (TK) Elke afdeling 
heeft daarnaast nog een klein spoedkastje met zes standaardproducten die volgens een 
staand order kunnen gegeven worden. (AV) 

 

 
 

Medewerkers 

 
 Er zijn drie apothekers (2,25 VTE) en vier apotheekassistenten (3 VTE). (AV) 

 
 In het kader van de fusie werden heel wat overuren opgebouwd, die nu langzaam worden 

gerecupereerd. (AV) 

 
 Tijdens de schoolvakantie worden jobstudenten tewerkgesteld in de apotheek. Ze vervul- 

len logistieke taken en staan onder supervisie van een apotheker. (AV) We bevelen aan 
om voor de jobstudenten een formele taakafbakening te voorzien. (Aanb) 

 

 
 

Processen 

 
 Incidenten met betrekking tot de geneesmiddelendistributie worden sinds 2012 geregi- 

streerd binnen iProva®. Ook incidenten binnen de werking van de apotheek kunnen in dit 
systeem geregistreerd worden. De werking van de apotheek, met inbegrip van de inciden- 
ten, wordt maandelijks besproken door de apotheekmedewerkers. (AV) Er gebeuren geen 
gestructureerde globale analyses met hieraan gekoppelde verbeteracties binnen een bre- 
der kader (met artsen, leidinggevenden, stafmedewerkers). (TK) Individuele incidenten 
kunnen wel opgevolgd worden. 
Uit de interviews op de werkvloer blijkt dat er een onderrapportering is van incidentmeldin- 
gen. Niet alle incidenten van de medicatiedistributie worden gemeld in iProva, maar soms 
rechtstreeks aan de apotheker, zonder formele registratie; soms wordt het probleem ad 
hoc opgelost zonder enige melding. (TK) 
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) 

 
 De medicatieaflevering vanuit de apotheek naar de afdelingen gebeurt voor 14 dagen. 

(NC) 
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 Medicatie wordt voor 24u klaargezet door de nachtverpleegkundige. Controle gebeurt door 
de verpleegkundige die de toediening verzekert. (AV) 

 
 Er zijn geen medicatiestocks op de afdelingen. Voorgeschreven en afgeleverde medicatie 

wordt in bakjes met identificatie per patiënt bewaard in afsluitbare kasten in de verpleeg- 
posten. (AV) 

 
 De noodmedicatie in de afdelingen bestaat uit zes producten die via een staand order kun- 

nen gegeven worden. (AV) 

 
 De voorraad narcotica is niet sluitend beveiligd. (NC) Na de sluitingsuren kan medicatie, 

waaronder narcotische, ontleend worden uit de spoedkast zonder aflevering van een 
voorschrift bij de apotheker. Deze zal de voorraad aanvullen op basis van een naschrift. 
Bv. op Sirius 1 bestaat een cascadesysteem van sleutels op verschillende locaties op de 
afdeling, maar er wordt niet altijd geregistreerd wie wat wanneer uit de spoedkast haalt. 
Op het moment van een stockcontrole is niet meer traceerbaar welke medewerker welke 
producten, eventueel abusievelijk, heeft meegenomen. 
Bij een steekproef van de narcotica bleek de stock wel te kloppen. (AV) 

 
 Artsen en apotheker kunnen, via hun login, medicatievoorschriften inbrengen in het elek- 

tronische systeem. (AV) 
Daarnaast kunnen ook verpleegkundigen een “verpleegkundige nota” opmaken in Info- 
medic®. Dit zijn, volgens de gesprekspartners tijdens de audit, medicatievoorschriften die 
gebeuren na mondeling order van een arts. Deze manier van werken houdt een aantal 
risico’s in: op de afdelingen wordt op basis van een verpleegkundige nota soms medicatie 
uit de patiëntreserve genomen, soms van een andere patiënt die eenzelfde medicament 
neemt, en toegediend zonder validatie van het voorschrift door een arts en zonder con- 
trolemogelijkheid door de apotheker. (NC) 

 
 De procedure voor controle van de vervaldata stelt dat een medewerker regelmatig de 

stock moet controleren. De apotheek doet dat jaarlijks. We bevelen aan om een duidelijke 
frequentie voor het nazicht op de afdelingen af te spreken en de supervisie door de apo- 
theek te intensifiëren. (Aanb) 
De temperatuur van de medicatiekoelkasten op de afdelingen wordt geregistreerd volgens 
een vastgelegde procedure. De apotheek oefent hierop een jaarlijkse controle uit. We 
bevelen aan dat de apotheek hier korter op de bal speelt. Het risico dat medicatie te lang 
te koud of te warm bewaard wordt moet zo laag mogelijk gehouden worden en het advies 
over de werkzaamheid van de betrokken producten moet sneller beschikbaar zijn voor de 
zorgverstrekkers op de afdeling. (Aanb) 

 
 De apotheker kan via Infomedic® een volledig zicht hebben op het medicatieschema maar 

niet op de thuismedicatie van de patiënt. Er zijn geen toegangsrechten voor de apotheker 
in het EPD, zodat via deze weg evenmin relevante informatie over de medicatiebeleid bij 
de patiënten kan bekomen worden. We bevelen aan om, in het kader van een versterking 
van de patiëntveiligheid, een volledig beeld over het medicatiegebruik bij de patiënten aan 
de apothekers te geven. (Aanb) 
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Resultaten 

 
 Het percentage specialiteiten dat als unitdose afgeleverd wordt, wordt geschat op 60%. 

(AV) 

 
 Er zijn nagenoeg geen (1%) naschriften. Het gaat dan steeds om “verpleegkundige 

nota’s”. (AV) 

 
 Men beschikt over een analyse van het geneesmiddelenverbruik en van de voorschrijf- 

karakteristieken per arts. Deze gegevens worden op het MFC besproken. (AV) 

 
 De apotheek neemt deel aan FOD-projecten betreffende kwaliteit en patiëntveiligheid voor 

de domeinen hoog-risicomedicatie en transmuraal medicatiebeleid. (AV) 

 
 Op verschillende afdelingen werden verknipte blisters teruggevonden, evenals losse en 

halve medicatie. Deze medicatie is vaak niet meer identificeerbaar (naam, lotnummer) 
noch controleerbaar op vervaldatum en vormt een risico voor de patiëntveiligheid. 
Ontblisterde en gehalveerde tabletten zijn bovendien niet meer optimaal beschermd tegen 
externe invloeden. (NC) 

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

spoedkast. (AV) 
 

 
7.3 Agressiebeleid en dwangmaatregelen 

 
 

Beleid en strategie 

 
 Er is in PZ Asster een stuurgroep en een werkgroep agressie. Deze behandelen, naast 

het thema agressie, ook het thema dwangmaatregelen en fixatie. 
De stuurgroep is samengesteld uit de stafmedewerker zorg, de manager kwaliteit en 
patiëntveiligheid, een zorg(cluster)manager, een arts, vier afdelingshoofden en twee 
verpleegkundigen. Zij komen vijf keer per jaar samen en zijn verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen, implementeren en evalueren van de procedures en richtlijnen m.b.t. agressief 
gedrag en hebben een beleidsadviserende en -ondersteunende rol. De werkgroep bestaat 
naast de leden van de stuurgroep uit alle referentieverpleegkundigen van de afdelingen en 
komt twee keer per jaar samen. Deze werkgroep is een forum waarop het beleid wordt 
afgetoetst aan de praktijk. (SP) We bevelen aan om de werkgroep uit te breiden met 
vertegenwoordigers van de overige disciplines die bij de zorg betrokken zijn. (Aanb) 

 
 Er bestaan op ziekenhuisniveau verschillende documenten op het gebied van dwangmaat- 

regelen en agressiebeheersing: (AV) 
 

o Beleidstekst: vrijheidsbeperkende maatregelen 
o Beleidstekst: intensieve zorgen bij afzondering 
o Nota: preventie van afzondering 
o Procedure afzonderingsinterventie (F.I.T.-model) 
o Richtlijn: afzondering en fixatie 
o Workflow: afzondering in kader van dreigend destructief gedrag of destructief 

gedrag 
o Beleidstekst: agressiebeheersing 
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Deze beleidsdocumenten werden opgemaakt na de fusie en worden begin 2014 
geëvalueerd en geactualiseerd. (AV) 

 
 De procedures zijn inhoudelijk sterk en grondig uitgewerkt. (SP) 

 

o Verwante begrippen zijn omschreven (bv. definiëring van time-out als niet 
behorende tot de dwangmaatregelen). 

o Alle dwangmaatregelen zijn opgenomen in de procedures (bv. kamerprogram- 
ma wordt als dwang gedefinieerd en dient als een afzondering geregistreerd te 
worden). 

o Er is aangegeven welke fixatietechnieken gebruikt kunnen worden. 

o De modaliteiten van het toezicht tijdens afzondering en hun frequentie zijn 
omschreven. 

o Er wordt aangegeven dat men met een minimum van 2 personeelsleden dient 
te zijn om binnen te gaan in de afzonderingskamer. 

o Er is bepaald wat er qua communicatie en dossiervorming dient te gebeuren. 

o Er is aandacht voor de beleving van de patiënt en de familie rond het afzonde- 
ringsgebeuren. 

 

 
 Bij de procedures voor afzondering kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden: (TK) 

 

o Er wordt onvoldoende benadrukt dat de duur van afzondering zo kort mogelijk 
dient gehouden te worden. 

o Er wordt onvoldoende benadrukt dat de duur van fixatie zo kort mogelijk dient 
gehouden te worden (bv. “Bij ernstige agitatie is het aangeraden om de fixatie 
gedurende 2 uur aan te houden vanaf het moment dat de agitatie is 
weggeëbd”, “’s nachts wordt de fixatie nooit opgeheven 

o De indicaties voor fixatie tijdens afzondering zijn niet voldoende duidelijk en 
staan sterk verspreid doorheen de verschillende documenten 

 

 
o De minimale frequentie van een multidisciplinaire evaluatie van patiënten met 

dwangmaatregelen is niet omschreven. 

o De rol, de taken en de verantwoordelijkheid van de psychiater zijn onvoldoen- 
de omschreven en eerder minimalistisch ingevuld (bv. “een bezoek van de be- 
handelend geneesheer aan de patiënt in de afzonderingskamer is wenselijk, bij 
afzonderingen > 24u”). 

o Bezoek is niet toegestaan wanneer de patiënt minder dan 24 u in de afzonde- 
ringskamer verblijft. 

o Linnen in een afzonderingskamer dient steeds brand- en scheurvrij te zijn en 
niet enkel “op indicatie”. 

 

 
 In de beleidstekst agressiebeheersing ontbreekt de procedure rond melding van agressie- 

incidenten. (TK) 
 

 Volgens bovenstaande documenten dient elke cluster een vertaalslag te maken van de 
ziekenhuisbrede visie met aandacht voor de eigenheid van de doelgroepen van hun 
afdeling. In praktijk blijkt dat op het moment van de audit nog niet in elke cluster volledig 
uitgewerkte cluster-specifieke documenten zijn opgemaakt. (TK) 
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Middelen 
 

 De afzonderingskamers bevinden zich verspreid over de verschillende afdelingen: (AV) 
 

o Spika: 4 afzonderingskamers, waarvan 2 rustruimtes 

o De Zeilen 1: 1 afzonderingskamer en 1 time-outruimte 

o De Zeilen 2: 1 afzonderingskamer 

o De Lier 1: 1 afzonderingskamer, 2de in aanbouw 

o De Lier 2: 2 afzonderingskamers 

o De Lier 3: 1 afzonderingskamer en 1 time-outruimte 

o Orion 1: 2 afzonderingskamers 

o Orion 2: 2 afzonderingskamers 

o Orion 3: 1 afzonderingskamer 

o Libra 1: 1 afzonderingskamer 

o Libra 2: 1 afzonderingskamer 

o Libra 3: 2 afzonderingskamers 

o Sirius 1: 1 afzonderingskamer 

o Sirius 2: 1 afzonderingskamer 

o Sirius 3: 1 afzonderingskamer 
 

 
 Alle afzonderingskamers zijn voorzien van camerabewaking. (AV) 

 

 Volgende verbeterpunten in de infrastructuur werden opgemerkt: (TK) 
 

o Niet alle afzonderingskamers beschikken over brand- en scheurvrij linnen. 

o Er is niet overal een oproepsysteem voor patiënten die gefixeerd zijn. 

o De deur is niet overal voldoende breed. 

o De (toe)gang naar de afzonderingskamer is niet overal voldoende breed. 

o De deur draait in sommige afzonderingskamers naar binnen. 

o In sommige afzonderingskamers is geen verduistermogelijkheid. 

o Beschadigingen vormen een veiligheidsrisico (gebroken venstertablet, 
loshangend verwarmingselement). 

o De afzonderingskamer van Sirius 3 is gelegen op de eerste verdieping, 
waardoor bij een isolatie van iemand die zich op het gelijkvloers bevindt 
onvermijdelijk gebruik dient gemaakt te worden van de lift, wat ernstige 
veiligheidsrisico’s inhoudt voor zowel de patiënt als het personeel. 

o Er is niet overal een doucheruimte voorzien in de nabijheid van de afzonde- 
ringskamers. (Aanb) 

 

 
 Op de afdelingen van de cluster Spika zijn er naast afzonderingskamers ook rustkamers. 

Deze zijn infrastructureel te vergelijken met een afzonderingskamer waarin een dikke, 
brandvrije, scheurvrije en verplaatsbare matras ligt in plaats van een vast bed. In een 
rustkamer kan niet gefixeerd worden. (AV) 

 
 Er is een tekort aan prikkelarme ruimtes in het ziekenhuis. (AV) We bevelen aan om de 

nood aan prikkelarme ruimtes te inventariseren en differentiatie aan te brengen in de 
beschikbare afzonderingsruimtes. (Aanb) 
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 Het fixatiemateriaal ligt steeds klaar op het bed van de afzonderingskamers ongeacht of 
de patiënt gefixeerd gaat worden of niet. Bij fixatie wordt in principe steeds gestart met 
een 5-puntsfixatie, later eventueel te verlagen naar 3-puntsfixatie. (AV) Uit de gesprekken 
blijkt dat in de praktijk ook soms 1-puntsfixatie wordt toegepast, wat niet in overeen- 
stemming is met de procedure, en wat ernstige veiligheidsrisico’s inhoudt. (TK) 

 
 Het afzonderingsregister wordt elektronisch bijgehouden: alle afzonderingen worden ge- 

registreerd in het elektronisch patiëntendossier (Regas®) en krijgen een uniek nummer. 
Per afzondering wordt naast het unieke nummer automatisch ook de naam, voornaam en 
de geboortedatum van de patiënt geregistreerd. (AV) 
Op deze fiche dienen volgende elementen te worden ingevuld: 

 

o Datum en uur waarop de afzondering van start ging. 

o Of de patiënt al dan niet gefixeerd werd. 

o De reden van de afzondering. 

o Tussentijdse evaluaties en observaties tijdens de afzondering. 

o Datum en uur waarop afzondering gestopt is. 

o Handtekening van de arts en de verpleegkundige. 
 

 
 

Medewerkers 
 

 Het is de doelstelling om binnen PZ Asster iedere werknemer een interne tweedaagse 
opleiding “omgaan met agressief gedrag” te laten volgen. Deze opleidingen zijn gestart in 
mei 2013 en bevatten naast theorie rond de begrippen afzondering, fixatie en agressie en 
de visie van het ziekenhuis ook training in fysieke interventietechnieken. In eerste instantie 
is het de bedoeling om alle medewerkers in 24uurs-zorg (verpleegkundigen en zorgkundi- 
gen) deze opleiding te laten volgen. Pas daarna krijgen andere disciplines hiervoor de 
kans. (AV) Op het moment van de audit heeft 50% van de medewerkers de vorming al 
effectief gevolgd. (AV) 

 
 Naast deze tweedaagse opleiding werd in december 2013 gestart met het maandelijks 

geven van herhalingsoefeningen fysieke agressiebeheersingstechnieken. (AV) 
 

 Zowel de tweedaagse opleiding als de fysieke agressiebeheersingstechnieken worden 
gegeven door leden van de stuurgroep die zelf vorming hebben gekregen over het 
onderwerp en daarnaast een opleiding ”teach the teacher” hebben gevolgd. (AV) 

 
 We bevelen aan om deze onderwerpen op te nemen in de cyclus van permanente vor- 

ming en hiervoor een minimumfrequentie als streefcijfer vast te leggen. Verder bevelen we 
aan om deze vormingen voor alle disciplines te voorzien, bv ook voor het onderhouds- 
personeel. (Aanb) 

 
 De nachtelijke bestaffing op afdelingen met afzonderingskamers is onvoldoende om het 

toezicht op en de zorg voor patiënten in afzondering voldoende veilig te organiseren 
(binnen gaan in de afzonderingskamer met twee verpleegkundigen). (TK) In gesprekken 
en door het inkijken van afzonderingsregistraties werd vastgesteld dat de nacht- 
verpleegkundige niet om het uur binnen gaat, ofwel alleen binnen gaat (maakt zelf een 
inschatting op het vlak van veiligheid). 
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Processen 
 

 De indicaties voor fixatie of afzondering die op sommige afdelingen worden toegepast 
komen niet overeen met wat in de beleidsteksten wordt vooropgesteld (namelijk gevaar 
voor zichzelf en/of anderen). (TK) Zo werd vastgesteld dat bv. valrisico, storend gedrag, 
dwalen en roepen, dementie als indicatie voor een dwangmaatregel benoemd werden. In 
de beleidsteksten wordt ook niet genoeg aandacht gegeven aan mogelijke alternatieve, 
patiëntvriendelijkere en veiligere oplossingen. (TK) 

 
 Verpleegkundigen gaan soms alleen binnen in een afzonderingskamer, afhankelijk van 

hoe zij het veiligheidsrisico inschatten. (TK) 

 
 Tijdens de nacht wordt op sommige afdelingen beroep gedaan op de verpleegkundige van 

de aangrenzende afdeling om binnen te gaan in de afzonderingskamer waardoor er op dat 
moment op deze afdeling geen verpleegkundige meer is. (NC) 
Tijdens de terugkomdag geeft het ziekenhuis aan dat de recente afspraken stellen dat er 
voor het binnengaan in de afzonderingskamer een beroep moet gedaan worden op de 
centrale mobiele waak, maar dat de uitvoering van deze afspraken ten tijde van de audit 
nog niet ten volle is geïmplementeerd. 

 
 De frequentie van binnengaan in de afzonderingskamers is in de praktijk ’s nachts niet om 

het uur. (TK) Het nachtelijk toezicht gebeurt voornamelijk door visuele controle door het 
raampje van de afzonderingskamer. Wanneer een patiënt slaapt, wordt er niet binnen 
gegaan in de afzonderingskamer. (AV) 

 
 Volgens de procedure kan de frequentie van fysiek contact verminderd worden wanneer 

het toezicht aan de hand van visuele contactname voldoende informatie verschaft over de 
toestand van de patiënt, wanneer dit uitdrukkelijk vermeld is in het zorgplan en als dit kan 
vanuit voorgaande observaties (bv. “patiënt slaapt rustig”). Dit moet iedere keer duidelijk 
gerapporteerd worden tijdens de registratie in het EPD. (AV) Deze rapportage is in de 
praktijk niet steeds terug te vinden in de dossiers waar een verminderde fysieke contact- 
name werd vastgesteld. (TK) 

 
 Er is geen absolute minimumfrequentie van fysieke contactname vastgelegd, bv. om de 

vitale tekens te controleren en om het risico op beknelling door fixatie uit te sluiten. Dit 
houdt een risico in voor het waarborgen van de veiligheid van de patiënt. (TK) 

 
 Bij elke afzondering (toepassing vrijheidsbeperkende maatregel, zoals gedwongen verblijf 

op de kamer met gesloten deur) wordt een afzonderingsfiche aangemaakt. (AV) 
De afzonderingsfiches worden niet steeds volledig ingevuld. De observaties die genoteerd 
worden tijdens de afzonderingsperiode zijn vaak niet concreet of niet volledig (bv. toezicht 
via camera of door binnengaan). (TK) 

 
 Er werd een registratiefiche opgemerkt waarin geen enkele observatie terug te vinden was 

tussen 19u20 en 9u50. (TK) 

 
 De wettelijke registratiegegevens zijn steeds aanwezig op de registratiefiches voor afzon- 

dering. (AV) Op enkele afdelingen werd vastgesteld dat meerdere registratiefiches door de 
arts werden afgetekend op eenzelfde moment, vaak pas weken na het instellen (en af- 
lopen) van de afzondering. (TK) Er stond ook niet aangeduid dat de arts op de hoogte 
gebracht werd van de afzondering, ook al blijkt uit gesprek dat dit systematisch gebeurt, 
ook ’s nachts. 
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 Op verschillende afdelingen (o.a. Sirius 1 en Spika ) zijn de afzonderingsruimtes 
onaangepast (architectonisch onveilig) , waardoor patiënten mogelijk vaker gefixeerd 
worden dan op basis van patiëntgebonden kenmerken geïndiceerd is. Patiënten in 
afzondering op afdelingen De Lier 3 worden voor de nacht overgebracht naar de 
afzonderingsruimte op De Lier 2. (TK) 

 

 
 

Resultaten 
 

 In 2013 (tot 30/11/2013) gebeurden er 1.444 afzonderingen waarvan 477 (= 33%) met 
fixatie. De cijfers worden teruggekoppeld per afdeling. Momenteel worden deze cijfers nog 
niet geanalyseerd. Men beschouwt de cijfers van 2013 als nulmeting voor analyse in 2014. 
(AV) 

 
 In 2013 werden 562 agressie-incidenten gemeld. 164 hiervan waren gericht tegen 

medewerkers. (AV) 

 
 Uit gesprek blijkt dat niet alle agressie-incidenten geregistreerd worden. Elke medewerker 

beslist zelf of hij melding maakt van het incident en of hij hier een analyse van wil laten 
gebeuren. (AV) We bevelen aan om de melding van agressie-incidenten duidelijk uit te 
werken in de procedure. (Aanb) 

 

 
7.4 Suïcidepreventiebeleid 

 
 

Beleid 

 
 Er is een werkgroep suïcidepreventie die drie maal per jaar samenkomt. Deze werkgroep 

bestaat uit een multidisciplinair team dat als taak heeft om het beleid binnen het zieken- 
huis aan te sturen en waar nodig verbeteracties te formuleren. (AV) 

 
 Er bestaan op ziekenhuisniveau verschillende documenten op het gebied van suïcide- 

preventie: (AV) 
 

o Beleidstekst: suïcidepreventie 

o Stroomdiagram “Aanmelding van een mogelijk suïcidale patiënt” 

o Richtlijn: omgaan met suïcidaliteit en suïciderisico 

o Procedure: wat na een suïcide 

Deze documenten bevatten de begripsomschrijvingen, het te volgen stroomdiagram bij 
opname van een suïcidale patiënt, de te nemen beschermende maatregelen, de inschat- 
ting van het suïciderisico, het registratiesysteem van suïcides en het veiligheidsplan. (AV) 

 
 Er is een procedure “verdwijning van een patiënt”. (AV) 

 
 Volgens bovenstaande documenten dient elke cluster een vertaalslag te maken van de 

ziekenhuisbrede visie met aandacht voor de eigenheid van de doelgroepen van hun 
afdelingen. (AV) In de praktijk blijkt dat op het moment van de audit nog geen cluster- 
specifieke documenten zijn opgemaakt. (TK) 

 
 Bij de procedures voor suïcidepreventie kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden: 

(TK) 
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o Het is niet duidelijk of elke patiënt die opgenomen wordt gescreend moet worden. 

o De verantwoordelijkheid van de arts is niet duidelijk omschreven. 

o Volgens het stroomdiagram moet enkel matig en hoog risico vermeld worden in het 
EPD. 

o Het vormingsbeleid rond suïcidepreventie wordt niet vermeld. 
 

 
 We bevelen aan om ook ander zelfverwondend gedrag, verhoogd toezicht en het 

toekennen van vrijheden in de procedure op te nemen. (Aanb) 
 
 
 

Medewerkers 
 

 
 Er is momenteel geen vormingsaanbod binnen het ziekenhuis rond suïcidepreventie. (TK) 

We bevelen aan om dit onderwerp op te nemen in de cyclus van permanente vorming en 
hiervoor een minimumfrequentie als streefcijfer vast te leggen. (Aanb) 

 
 
 

Processen 
 

 Uit gesprek blijkt dat de psychiater verantwoordelijk is voor een risico-inschatting m.b.t. 
suïcide bij opname van een patiënt. (AV) Dit risiconiveau was niet terug te vinden in de 
nagekeken dossiers. Uit gesprek blijkt dat er een notitie gemaakt wordt wanneer er geen 
verhoogd suïciderisico is. Op deze wijze is het niet duidelijk of de risico-inschatting al dan 
niet gebeurd is. (TK) 

 
 We bevelen aan om de opvolging van de suïciderisco’s tijdens een opname verder te 

systematiseren (bv. frequentie, verantwoordelijkheid, methodiek) en te documenteren in 
het EPD. (Aanb) 

 
 
 

Resultaten 

 
 In 2013 waren 8 suïcidepogingen waarvan 2 gelukte suïcides. (AV) 

 
 Van elke suïcide wordt een analyse gemaakt. (AV) 

 
 Hoewel hierover niets vermeld staat in de procedure, beschikt men via het meld- en 

leersysteem ook over cijfers m.b.t. automutilatie. In 2013 werd hier 11 keer melding van 
gemaakt. (AV) 



45 
Auditverslag PZ Asster, Sint-Truiden, E991, februari 2014

 

 

7.5 Patiëntenrechten 
 

7.5.1 Informatie over patiëntenrechten 
 
 

 Informatie aan patiënten over patiëntenrechten en de ombudsdienst verloopt via verschil- 
lende kanalen: 

o Op de website en in de onthaalbrochure van PZ Asster staan de contactgegevens 
van de externe ombudspersoon vermeld. Op de bezochte afdelingen hangen ook 
posters met haar contactgegevens uit, en er zijn foldertjes over de externe 
ombudsfunctie beschikbaar. (AV) 

o Bij opname krijgen de patiënten het boekje “Wet rechten van de patiënt … Een 
uitnodiging tot dialoog” (federale overheid) met informatie over de patiënten- 
rechten. Op Spika zijn er folders over de rechten van minderjarigen beschikbaar. 
(AV) 

o Op twee gesloten afdelingen met een grote patiëntenturnover (Orion 1 en De Lier 
1) organiseert de externe ombudspersoon maandelijks een infosessie over patiën- 
tenrechten en de ombudsfunctie. (SP) Op andere afdelingen bestaat er geen 
systematiek inzake het organiseren van dergelijke sessies (bv. naar aanmelding 
van een klacht, naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag …). (AV) 
De keuze voor de twee afdelingen waar frequent informatiesessies worden gehou- 
den is voor een stuk gebaseerd op redenen die dateren van voor de reorganisatie 
in het kader van de fusie. We bevelen aan om te evalueren hoe de geïnvesteerde 
tijd in het informeren van patiënten door de externe ombudspersoon optimaal kan 
ingezet worden gezien de huidige organisatie van de zorg. (Aanb) 

 
 Ook aan de medewerkers van afdelingen geeft de externe ombudspersoon soms toe- 

lichting over de patiëntenrechten en/of over de werking van de ombudsfunctie. Dit gebeurt 
evenwel niet op systematische wijze. (AV) We bevelen aan om deze topic op te nemen in 
het standaard inscholingstraject en/of om te voorzien in een sporadische bijscholing voor 
alle medewerkers, ook de artsen. (Aanb) 

 
 De externe ombudspersoon wordt actief betrokken bij het opmaken van afdelingsbrochu- 

res (bv. recent voor cluster Sirius), bij het uitwerken van de nieuwe klachtenprocedure, en 
bij het ophangen van nieuwe brievenbussen (optimale positionering met het oog op 
laagdrempeligheid en vertrouwelijkheid). (SP) 

 
 Er is een procedure in ontwikkeling rond het weigeren van behandeling. De procedure 

rond de inzage van het dossier wordt geactualiseerd op het niveau van Asster. (AV) 
 

 
7.5.2 Klachtenmanagement 

 
 

 De procedure “Behandelen en bemiddelen van klachten van patiënten en bewoners” werd 
net voor de audit geactualiseerd en intern bekend gemaakt. Deze procedure beschrijft vier 
niet-hiërarchische mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken: het afdelingsniveau 
(alle teamleden), de externe ombudsvrouw, de interne klachtencommissie, en formele 
klachteninstanties. (AV) 

 
 De externe ombudspersoon is werknemer van het Limburgse overlegplatform geestelijke 

gezondheidszorg SPIL, en is ook werkzaam in PVT De Passer en enkele initiatieven 
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Beschut Wonen in Limburg. Bij afwezigheid door ziekte of verlof wordt zij vervangen door 
een collega van het overlegplatform. (AV) 

 
 De interne klachtencommissie wordt voorgezeten door de stafmedewerker organisatie (die 

persoonlijk kan aangesproken worden, of via mail en telefoon bereikbaar is), bijgestaan 
door de stafmedewerker patiëntenzorg en door een vertegenwoordiger van het Ethisch 
Comité. (AV) 

 
 De externe ombudspersoon is telefonisch, via mail en via brief bereikbaar. Op elke cam- 

pus is ze ook een halve dag per week aanwezig en dus persoonlijk aanspreekbaar. 
Op het moment van de audit hangen een beperkt aantal brievenbussen in de algemeen 
toegankelijke ruimtes. De nieuwe procedure voorziet op elke gesloten afdeling een 
brievenbus, die minstens tweewekelijks wordt geledigd door de externe ombudsvrouw. 
Deze brievenbussen dienen evenwel nog te worden geïnstalleerd. (AV) 

 
 Op het moment van de audit komt de externe ombudsvrouw niet systematisch op de 

afdelingen (met uitzondering van de twee afdelingen waar ze regelmatig infosessies voor 
patiënten organiseert). Na installatie van de brievenbussen zal zij – conform de procedure 
– minstens tweewekelijks op de gesloten afdelingen komen. (AV) 

 
 In de beleidstekst “Intensieve zorgen bij afzondering” wordt vermeld dat de patiënt in af- 

zondering op vraag beroep kan doen op de ombudspersoon of een vertrouwenspersoon. 
(AV) We bevelen aan om deze mogelijkheid actief aan de patiënt te communiceren bij het 
instellen van een dwangmaatregel. (Aanb) 

 
 De folders over de externe ombudsfunctie zijn 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 
cluster Spika (bv. m.b.t. het indienen van klachten door derden, zoals ouders). Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor wilsonbekwame patiënten, zoals sommige patiënten op De 
Zeilen 2 (mensen met een verstandelijke beperking) en de afdelingen van cluster De 
Sirius (ouderen). (TK) 

 
 De externe ombudspersoon ontvangt het jaarverslag van de interne klachtencommissie 

niet standaard en krijgt ook de resultaten van tevredenheidsonderzoeken niet standaard. 
(Aanb) 

 
 De ombudspersoon krijgt de gelegenheid om het jaarverslag intern toe te lichten. Het 

forum waarop dit gebeurt varieerde de voorbije jaren. 
De aanbevelingen van de ombudspersoon worden doorgaans ter harte genomen door het 
ziekenhuis. Zij krijgt ook voldoende feedback over de acties die naar aanleiding van haar 
aanbevelingen worden ondernomen. (AV) 
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8 Resultaten 
 

8.1 Toegankelijkheid 
 
 

 Beide campi van het ziekenhuis zijn vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als 
met de wagen. Er is voldoende parkeerruimte. (AV) 

 
 In 2013 werden 1.844 medische opnames gerealiseerd, waarvan 900 eerste opnames. De 

medische opnames betreffen in totaal 1.391 personen. 1.120 van hen werden 1 keer 
opgenomen, de rest meermaals. (AV) 

 
 Ongeveer één vijfde van de patiënten worden opgenomen met wettelijke voorwaarden (o.a. 

gedwongen opnames, interneringen, …). (AV) 

 
 De wachttijd verschilt heel sterk van afdeling tot afdeling. Sommige afdelingen hebben 

haast nooit een wachttijd, andere (bv. in de cluster voor kinderen en jongeren) hebben een 
continue wachttijd van 3 tot 6 maanden. (AV) 

 

 
 
 

8.2 Informatieverstrekking 
 
 

 Goede en intensieve communicatie, zowel intern als extern, krijgt binnen Asster veel aan- 
dacht. (SP) 

 

o Om de eigen medewerkers te informeren worden – naast het recent vernieuwde 
intranet – verschillende communicatiekanalen gebruikt: 

 Assterisk, een tweemaandelijks personeelstijdschrift. 

 Nieuwsflits, een wekelijks informatieblad met o.m. nieuwsmededelingen, 
geplande activiteiten, vergaderingen, wacht- en permanentieregelingen, 
personeelsnieuws, …. 

 Clustersprokkels, een nieuwsbrief voor medewerkers van een bepaalde 
cluster. 

o Om verwijzers en andere stakeholders te informeren is er onder meer 
 De website www.asster.be, die binnenkort helemaal herwerkt wordt (waar- 

bij de informatie meer vanuit het inhoudelijke zorgaanbod zal vertrekken, 
en minder vanuit de campus van waaruit de zorg wordt georganiseerd). 

 Masster, een trimestrieel vaktijdschrift. 

o Voor patiënten en familie is er 
 Een uitgebreide algemene informatiebrochure. 

 Op sommige afdelingen een zeer uitgebreide informatiemap omtrent de 
aangeboden behandelingen en de behandelvisies. 

 

 
 We bevelen wel aan om de communicatiemiddelen zoals website, folders en informatie- 

brochures kritisch te bekijken en te up-daten waar nodig. Een aantal behandelvisies en 
doelgroepen werden gewijzigd en dit wordt niet steeds even duidelijk weerspiegeld in de 
betreffende communicatiemiddelen. (Aanb) 

 
 Door de veelheid aan nieuwe informatie en de veelheid aan taken voor de therapeuten en 

andere zorgverleners, is het niet steeds eenvoudig en gemakkelijk om up-to-date te blijven 
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van alle recente (her)nieuw(d)e methodieken en revisies van oude en/of nieuwe procedu- 
res. Het is belangrijk om als ziekenhuis alert te blijven dat er voor alle zorgverleners com- 
municatiesystemen structureel aanwezig zijn die hen helpen om op een snelle efficiënte 
wijze mee te zijn met de nieuwe afspraken en procedures, voldoende tijd te hebben om 
hun “verdiepingswerk” te kunnen doen en hierbij geen afbreuk te moeten doen aan hun 
patiëntentijd. (bv. systematisch inroosteren van een marge voor verdieping, dagelijks com- 
municatiemoment voorbereid door het afdelingshoofd, ….). (Aanb) 

 

 
 

8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 
 
 

 De betrokkenheid van de patiënt wordt in dit ziekenhuis als volgt georganiseerd: (AV) 

o Er is een specifiek standaardprogramma voor elke verschillende behandelgroep 
op de zorgeenheden. 

o Per behandelgroep heeft men keuze uit een aantal therapieën aangepast aan de 
noden van de patiënt. 

o Behandeldoelstellingen worden opgesteld in samenspraak met de patiënt (of de 
context indien de patiënt het moeilijk heeft de hulpvraag zelf te concretiseren o.a. 
verstandelijke beperking, …) . Er kunnen ook doelstellingen geformuleerd worden 
op contextniveau (bv. met betrekking tot ouders, zussen, broers,…). 

o Op de meeste afdelingen is er aandacht voor de terugkoppeling van de besluiten 
van de teambespreking naar de patiënt en naar belangrijke derden. 

o Op alle afdelingen werkt men met een toewijsverpleegkundige; welke samen met 
de patiënt de behandeldoelstellingen opstelt en evalueert. 

o Op sommige afdelingen (bv. Sirius 3) wordt systematisch voor elke multidisci- 
plinaire bespreking met de patiënt in kwestie overlopen hoe hij zijn evolutie op het 
vlak van de behandeldoelstellingen zelf beoordeelt. (SP) 

o Aan de clusters is een quotum van personeelseffectieve) toegekend welke “vrij” en 
flexibel ingezet kunnen worden. Als blijkt dat bepaalde therapieën niet aanslaan 
kunnen deze binnen hun toegekende quota op een eenvoudige wijze binnen de 
cluster en afdeling gewijzigd en aangepast worden door de therapeuten toe- 
gewezen aan deze afdeling/cluster. Deze werkwijze laat toe om het aanbod 
steeds “op maat” van de patiëntendoelgroep aan te passen en te verfijnen. 

o Nagenoeg alle afdelingen houden dagelijkse patiëntenbriefings (dagopeners) waar 
afdelings- en therapieaspecten aan bod kunnen komen. 

o In een aantal afdelingen werd vroeger een patiëntenbeoordelingsformulier gehan- 
teerd. Dit werd verlaten in afwachting van een nieuw ziekenhuisbreed formulier of 
werkwijze. (bv. De Lier) 

o In een aantal clusters (bv. De Zeilen, Libra en Sirius) worden patient-staff- 
meetings (PSM) georganiseerd waarin patiënten hun ervaringen met de geboden 
behandeling en bejegening kunnen bespreken. Doelstelling is om hen voorstellen 
tot verbetering van de werking te laten doen en hun betrokkenheid bij het 
afdelingsgebeuren te verhogen. 

o We bevelen aan om (op termijn) patiëntenevaluaties en uitkomstenmanagement 
op alle afdelingen en binnen alle clusters in te voeren, op een geformaliseerde en 
gestructureerde wijze, als onderdeel van het verbeterbeleid. (Aanb) 
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 De betrokkenheid van de familie en context wordt in dit ziekenhuis als volgt georgani- 
seerd: (AV) 

 

o Op de meeste afdelingen kunnen er op verschillende momenten tijdens de behan- 
deling familiegesprekken georganiseerd worden. Deze gebeuren met de familie 
enerzijds – al dan niet in aanwezigheid van de betrokken patiënt – en een ver- 
pleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog en/ of psychiater anderzijds. 
Zo wordt steeds een familiegesprek gepland tijdens de beginfase van een behan- 
deling. 
Ter voorbereiding van de fase waarin patiënten hun weekends terug buiten het 
ziekenhuis kunnen doorbrengen, wordt er eveneens een familiegesprek georgani- 
seerd 
Naast deze structureel ingeplande familiegesprekken kunnen er op elk tijdstip in 
de behandeling nog extra gesprekken plaatsvinden. Deze gebeuren op vraag van 
de patiënt, zijn familie of het team. 

o Wanneer een patiënt gedwongen wordt opgenomen volgt er vaak een gesprek 
tussen de familie en de psychiater. 

o (Nagenoeg) alle afdelingen beschikken over informatiefolders of 
informatiemappen voor de familie, met meer informatie over het ziektebeeld van 
hun familielid. 

o Een aantal clusters zijn recent gestart met een werkgroep familiewerking. Het 
betreft een interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende afdelingen 
(o.a. cluster Libra, cluster Orion). In deze werkgroep wordt stilgestaan bij de 
verschillende mogelijkheden waarop de familie kan betrokken worden tijdens de 
behandeling. Er wordt gedacht (afhankelijk van de doelgroepen) aan een info- 
sessie rond afhankelijkheid, het systematisch uitnodigen van familie bij begin van 
opname, nauwere samenwerking met KOPP, KOAP, … In de loop van de volgen- 
de weken en maanden zullen deze initiatieven verder uitgewerkt worden en 
geïmplementeerd in de betreffende clusters. (SP) 

o Echtpaar- of gezinstherapie op casusniveau tijdens de behandeling is een optie op 
verschillende afdelingen (Libra, …). 

 

 
8.4 Samenwerking 

 
 

 Het ziekenhuis participeert aan het project artikel 107 Reling, en is daarin het enige 
psychiatrisch ziekenhuis. Reling heeft de westelijke helft van de provincie Limburg als 
werkingsgebied, en bestaat uit meer dan 20 organisaties. De algemeen directeur van 
Asster is ook voorzitter van dit netwerk. In dit kader werden reeds 60 T-bedden 
gedeactiveerd. De Raad van Bestuur overweegt de bijkomende deactivering van 15 
plaatsen, maar beraadt zich nog over de optimale alternatieve inzet van de hieraan 
verbonden middelen. (AV) 

 
 Asster werkt op verschillende en soms grensverleggende manieren samen met algemene 

ziekenhuizen in de regio: (SP) 

o Net voor de audit werd een samenwerkingsovereenomst gesloten met het Sint- 
Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder. In de nabije toekomst worden 30 
bedden vanuit PZ Asster gedelocaliseerd naar Heusden-Zolder: 30 geronto- 
psychiatrische bedden, en 30 T-bedden voor volwassenen. De uitbating zal in 
handen van Asster blijven, maar op deze manier kan het zorgaanbod beter 
gespreid worden, en kunnen synergieën met het plaatselijke AZ-aanbod 
gerealiseerd worden. 
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o Er werd een raamakkoord afgesloten met het Jessaziekenhuis. In uitvoering 
daarvan wordt reeds intensief samengewerkt in het kader van de uitbating van 
20 gerontopsychiatrische bedden aldaar, onder meer door het ter beschikking 
stellen van psychiatrische expertise. In de toekomst worden nog andere 
vormen van samenwerking betracht. 

o Met het Sint-Trudoziekenhuis is er samenwerking in de vorm van liaison- 
psychiatrie en in het kader van ECT. 

 

 
 Sinds 2011 maakt Asster deel uit van HospiLim, een vzw die bestaat uit Limburg Sterk 

Merk, de 9 Limburgse algemene ziekenhuizen en de 3 psychiatrische centra. HospiLim 
heeft onder meer volgende doelstellingen: (AV) 

o overleg en de samenwerking bevorderen 

o synergieën en schaalvoordelen in aankoopbeleid 

o vereenvoudigen en verbeteren van de werkingsprocessen, door: 

 als opdrachten- en/of aankoopcentrale op te treden; 

 bijstand en coördinatie te verlenen en het samenbrengen, opbouwen en 
overdragen van kennis, ervaring en competenties op vlak van overheids- 
aanbestedingen, risicobeheer, logistieke processen, outsourcing van 
niet-kernactiviteiten, informatietechnologie enz. 

Sinds september 2011 is HospiLim operationeel als opdrachtencentrale. Er is ook een 
beleidswerkgroep die zich richt op onderwerpen als accreditering & patiëntveiligheid, 
transnationale ziekenhuiszorg, relatie 2de- en 1ste-lijn en opleiding & tewerkstelling. 

 
 Asster is een actieve partner in een aantal samenwerkingsverbanden die dagactiviteiten of 

ontmoetingskansen bieden voor (ex-)psychiatrische patiënten, zoals De Kade (activiteiten- 
centrum, vorming, ontmoeting, vrijetijdsbesteding) en Trefpunt (vorming, vrijetijdsbeste- 
ding, ontmoeting). (AV) 

 
 PZ Asster is één van de partners in het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) Genk, een 

ziekenhuisassociatie die in 2002 door 4 Limburgse ziekenhuizen werd opgestart (PZ 
Sancta Maria, OPZC Rekem, ZOL, Mariaziekenhuis). Via overdracht van bedden werd 
deze dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht met 27 plaatsen, waarvan 7 voor 
dagbehandeling. Het bevindt zich op de campus van het ZOL te Genk (campus Sint-Jan). 
(SP) 

 
 Daarnaast heeft Asster nog vele functionele en formele samenwerkingsverbanden (bv. 

met centra voor geestelijke gezondheidszorg, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, 
initiatieven voor beschut wonen). (AV) 


