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1 Inleiding 
 

 

 
 

In het auditverslag worden de bezochte afdelingen niet apart besproken. De bevindingen op de 
verschillende afdelingen worden doorheen het verslag gekoppeld aan de bespreking van de 
ziekenhuisbrede aspecten. 

 
Het ontwerpverslag 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 te formuleren d.m.v. een gemotiveerde reactienota. Op basis van deze reactienota 
werd het verslag op een aantal punten aangepast. 

 
Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die door- 
gegeven werden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Na onderling overleg besloot het 
ziekenhuis geen gebruik te maken van deze optie. 

 
 
 

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 bekendgemaakt werd aan het ziekenhuis en te 
vinden is via de 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 interpre- 
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tatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non-confor- 
miteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 
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 tekortkomingen en non-conformiteiten, de 
uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling 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, 
personeelsbeleid, lerende omgeving, patiëntenrechten en ombudsfunctie, apotheek, PZ- 
afdelingen. 

 
Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties en 
n.a.v. de gesprekken tijdens de audit. Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergader- 
verslagen van beleid- en overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteits- 
handboek. 

 
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, de website van het ziekenhuis, … 

 
Er werden 29 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met 3 directieleden, 2 stafleden, 2 afdelingsbeleidsartsen,13 verpleegkundigen 
waarvan 8 hoofdverpleegkundigen, een apotheker, 2 psychologen en de externe ombuds- 
persoon. 

 
Volgende afdelingen werden tijdens de audit bezocht: Opname 1, Opname 2, Sophia, 
De Ceder, De Fase 1, De Fase 4, Déclick, De Luwte C en De Karbeel. 

 
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 
afdelingen en op steekproeven (er werden bv. 14 patiëntendossiers, 4 medicatieschema’s en 
35 registratiefiches van afzondering ingekeken). 
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1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Auditor 

XXXX Auditor 

 XXXX Auditor 

XXXX Hoofdauditor 
 
 

1.5 Auditplan 
 
 

Vrijdag 19 april 2013 

 XXXX XXXX XXXX 

9:00 – 10:00 Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis 

10:00 – 12:00 Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Kwaliteitsbeleid + 
resultaten van klanten 

en medewerkers 

12:00 – 13:00 Middagmaal + overleg auditoren 

13:00 – 14:00 Ombudspersoon Afdelingsbezoek Medicatie in apotheek 

14:00 – 15:00 Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 
Check dossiers i.v.m. 

medicatie 

 
 

Donderdag25 april 2013 

 XXXX XXXX 

XXXX 

XXXX 

9:00 – 10:00 Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

10:00 – 11:00 Dwangmaatregelen, 
suïcidebeleid, 
agressiebeleid 11:00 – 12:00 Therapeutisch beleid Afdelingsbezoek 

12:00 – 13:00 Medisch beleid Algemeen beleid Personeelsbeleid 

13:00 – 14:00 Middagmaal + overleg auditoren 

14:00 – 14:30 Afrondend gesprek 
met algemeen directeur, hoofdgeneesheer en directeur zorgdepartement 
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2 Situering van de voorziening 
 

 

 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Norbertus 

Adres Stationsstraat 22 C 

Gemeente 2570 Duffel 

Telefoon 015 30 40 30 

Fax 015 30 40 10 

E-mail pcsintnorbertushuis@emmaus.be 

Website www.pz-duffel.be 

Inrichtende macht Emmaüs vzw 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

 
 

2.2 Organogram 
 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer / medisch directeur XXXX 

 Directeur zorgdepartement XXXX 

 Directeur administratief departement XXXX 

 Directeur technisch departement XXXX 

 Directeur hoteldienst XXXX 

Voorzitter medische raad XXXX 
 
 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 
 

Er zijn geen geneesheer-diensthoofden per kenletter aangesteld. Er zijn wel afdelingsartsen 
aangesteld voor elke afdeling. 

 
 
 

2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 
opname 

 
XXXX 
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2.5 Geslaagden in het examen geneesheer – hoofd van dienst 
(gedwongen opname) 

 
XXXX 
XXXX 
XXXX 

2.6 Erkenningssituatie 
 

Momenteel heeft het ziekenhuis een erkenning voor 601 bedden en plaatsen onder volgende 
kenletter: 

 
A a (d) T t (d) t (n) Tg totaal 

165 15 330 40 5 46 601 

 
 

Daarnaast is er een erkenning als associatie “universitaire opleidingsdienst psychiatrie PZ Sint- 
Norbertus Duffel en UZ Antwerpen” m.b.t. de gezamenlijke exploitatie van drie hospitalisatie- 
diensten met korte verblijfsduur gericht op psychose, angst en depressie (90 A-bedden), de 
wachtdienst, de dienst ambulante consultatie psychiatrie, het universitair forensisch centrum, 
de crisis- en liaisonpsychiatrie en de psychiatrische wachtdienst. 
De drie hospitalisatiediensten (De Fase 2, De Fase 4 en Spinnaker, in totaal 90 A-bedden) en 
de wachtdienst worden in PZ Sint-Norbertus uitgebaat, de rest in het UZ Antwerpen (Edegem). 

 
 
 

2.7 Historische situering 
 

• De opvang van psychiatrische patiënten in Duffel heeft een eeuwenoude voorgeschiede- 
nis. Tot 1850 stonden de zusters van het Convent van Betlehem in voor de kleinschalige 
opvang van een 12-tal kostgangers. In de daarop volgende decennia steeg dit aantal 
geleidelijk tot 90 (1870) over 250 (1927) tot 1.300 in 1940. 

 
• In 1971 werd de vzw Gezondheidszorg Covabe (Convent van Betlehem) opgericht voor de 

uitbating van de werken in de gezondheidszorg, naast twee andere vzw’s voor de activitei- 
ten van de zusters op het vlak van onderwijs en buitengewoon onderwijs. 

 
• Bij de fusie van het AZ Sint-Norbertus en het AZ Sint-Jozef (Mechelen) in 1998 werden de 

voorzieningen van vzw Gezondheidszorg Covabe en die van de CM Mechelen (in 2012 
uitgebreid tot CM Mechelen/Turnhout) samengebracht onder de nieuwe inrichtende macht 
Emmaüs vzw. 
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3 Leiderschap 
 

 

 
 

3.1 Beleidsorganen 
 

• Emmaüs vzw is de inrichtende macht van 21 voorzieningen in de gezondheids- en 
welzijnszorg, met in totaal bijna 6.000 medewerkers. De groep is actief in de sector van 
algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor personen 
met een handicap, kinderdagopvang, bijzondere jeugdzorg en kinderzorg & gezinsonder- 
steuning. Alle voorzieningen bevinden zich in of nabij de provincie Antwerpen. 
Wat geestelijke gezondheidszorg betreft, gaat het om volgende voorzieningen: 

 
o PZ Bethaniënhuis en Elim (Centrum voor Psychotherapie) 
o PZ Sint-Norbertus en Cepos (Centrum voor Epilepsie en Psycho-organische 

stoornissen) 
o PVT De Landhuizen 
o PVT Schorshaegen 
o BW en PZT De Sprong 
o BW Este 
o Therapeutische Gemeenschap De evenaar 

 
Verder baat de groep (meer bepaald in AZ Sint-Maarten) ook twee PAAZ-afdelingen uit 
(voorlopig op de campus Rooienberg in Duffel en op de campus Zwartzustersvest in 
Mechelen, binnenkort gecentraliseerd op de campus Zwartzustersvest), met in totaal 60 
bedden voor volledige hospitalisatie en 35 plaatsen voor dagbehandeling. (AV) 

 
• Er is een overkoepelende Raad van Bestuur (RvB) voor alle voorzieningen van de vzw. 

Deze RvB vergadert maandelijks, en bestaat – naast de voorzitter – uit vier soorten 
bestuurders: 

 
o vertegenwoordigers van de initiatiefnemers (2 vanwege Convent van Betlehem 

en 2 van CM Mechelen/Turnhout); 
o uitvoerende bestuurders (3 afgevaardigd bestuurders + de secretaris); 
o bestuurders in het kader van samenwerking met andere organisaties (2); 
o externe of onafhankelijke bestuurders (6). 

 
De RvB legt zich toe op langetermijnbeslissingen en dossiers die het terrein van één voor- 
ziening overstijgen, en ziet toe op de eenheid in verscheidenheid, de onderlinge samen- 
werking en solidariteit. De RvB bepaalt ook het beleid met betrekking tot het leidinggevend 
kader. (AV) 

 
Veel van de bestuurders hebben uitgebreide leidinggevende en bestuurservaring en/of 
een bijzondere expertise in een specifiek bestuursdomein. (SP) 

 
• Binnen de RvB zijn er diverse commissies: het auditcomité, de benoemingscommissie, het 

renumeratiecomité, de commissie roerende waarden, de commissie energie en de com- 
missie actief schuldbeheer. (AV) 

 
• Eén keer per jaar komen alle bestuurders en directieleden van de groep bijeen tijdens een 

driedaagse. (SP) 
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• De uitvoerende bestuurders zijn met een arbeidsovereenkomst verbonden aan Emmaüs 
vzw en vormen samen het dagelijks bestuur van de vzw, dat maandelijks bijeenkomt. 
Deze bestuurders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de RvB 
voor hun respectieve sectoren. Ze zijn tussenpersoon tussen bestuur en directie. Eén van 
de afgevaardigd bestuurders is ook voorzitter van het dagelijks bestuur. (AV) 

 
• Tussen RvB / dagelijks bestuur en de directie van de voorzieningen zijn er verschillende 

bestuurscomités, elk voorgezeten door een uitvoerende bestuurder. Er zijn bestuurscomi- 
tés voor AZ Sint-Jozef, voor AZ Sint-Maarten, voor geestelijke gezondheidszorg, voor 
ouderenzorg, voor ondersteuning van personen met een beperking, en voor kind, jeugd en 
gezin. 
De bestuurscomités moeten een grotere betrokkenheid van het bestuur bij de voorzienin- 
gen en participatie van derden aan het bestuur mogelijk maken. Ze hebben een ruime de- 
legatie aan bestuursbevoegdheden (uitgeschreven in een bevoegdheidsnota) die toelaat 
eigen accenten te leggen in de betrokken sector of voorziening, uiteraard steeds binnen 
het algemeen beleid van de RvB. (AV) 

 
• Het Bestuurscomité geestelijke gezondheidszorg komt maandelijks bijeen, en wordt voor- 

gezeten door de afgevaardigd beheerder geestelijke gezondheidszorg. Naast andere be- 
stuurders omvat het ook derden. De algemeen directeur en de hoofdgeneesheer van PZ 
Sint-Norbertus participeren als genodigde, de voorzitter van de medische raad als waar- 
nemer. (AV) 

 
• Op het niveau van het Bestuurscomité Geestelijke Gezondheidszorg zijn er een aantal 

coördinatiecommissies: algemeen, personeel, technisch, economisch, verpleegkundig, 
hoteldiensten. Er is ook een centrale coördinatiedienst met 7 medewerkers (elk gespeciali- 
seerd in een bepaald terrein). Daarnaast zijn er op centraal niveau nog 3 secretariaats- 
medewerkers en 2 logistieke medewerkers. (AV) 

 
• De gelaagde bestuursstructuur combineertop doordachte wijze de voordelen van groot- 

schaligheid met voldoende waarborgen voor de nodige aandacht voor de specificiteit van 
de geestelijke gezondheidszorg en van het PZ Sint-Norbertus. (SP) 

 
• De bestuurlijke organisatie is helder uitgeschreven in een organisatie- en een bevoegd- 

hedennota, die onder meer de bevoegdheden en samenstelling van de algemene ver- 
gadering, de RvB, het dagelijks bestuur, de bestuurscomités en de verschillende com- 
missies omvatten. (SP) 

 
• Het directiecomité van PZ Norbertus vergadert wekelijks. (AV) 

De opdracht van sommige directieleden beperkt zich niet tot het psychiatrisch ziekenhuis: 
o De algemeen directeur is ook algemeen directeur van het PC Sint-Norbertus- 

huis, dat naast het PZ ook het PVT Schorshaegen en BW Este omvat. 
o De directeur hoteldienst, de directeur van het technisch departement en die 

van het administratief departement zijn ook bevoegd voor andere voorzienin- 
gen dan diegene die deel uitmaken van het PC Sint-Norbertushuis. 

 
• Er is een goede participatie van het medisch departement aan het beleidsniveau van het 

ziekenhuis. (SP) De hoofdgeneesheer en de voorzitter van de medische raad worden 
steeds uitgenodigd op de vergaderingen van het bestuurscomité (cfr. supra). Daarnaast is 
er zes maal per jaar overleg tussen medische raad, directie en de Raad van Bestuur. 
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• De medische raad telt vijf leden en vergadert maandelijks. (AV) De hoofdgeneesheer is 
aanwezig op de vergaderingen van de medische raad en ook alle artsen van het zieken- 
huis worden steeds uitgenodigd. De vergaderverslagen worden naar alle artsen verstuurd. 
(SP) 

 
• Wekelijks komen alle artsen samen voor een medische staf. (SP) 

 
• De hoofdapotheker is geen lid van het directiecomité en wordt enkel ad hoc uitgenodigd. 

Recent waren er – gezien de geplande wijzigingen m.b.t. de uitbating van de apotheek 
(cfr. infra) – wel enkele aparte vergaderingen van een aantal directieleden met de apo- 
theek. (AV) 

 
• Afdelingen worden aangestuurd door kernteams, meestal een trio bestaande uit hoofd- 

verantwoordelijke (hoofdverpleegkundige), afdelingsarts en psycholoog van de afdeling 
(op sommige afdelingen zijn er nog andere disciplines toegevoegd aan het kernteam zoals 
bv. de sociale dienst). Deze kernteams vergaderen wekelijks of tweewekelijks. Op de 
meeste afdelingen zijn er daarnaast ook maandelijks beleidsvergaderingen met alle mede- 
werkers. (AV) 

 
• Twee maal per jaar organiseert de directie een communicatieforum met alle leidinggeven- 

den; ook alle artsen zijn hierop uitgenodigd. Op dit forum worden visie, doelstellingen en 
projecten van het ziekenhuis afgetoetst met de afdelingen en eventueel bijgestuurd. (SP) 

 
• We bevelen aan voor alle overlegorganen de samenstelling, vergaderfrequentie en doel- 

stellingen te expliciteren en te communiceren binnen het ziekenhuis. (Aanb) 
 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

• Naast de algemeen directeur zijn er vijf departementale directeurs, voor het medisch de- 
partement, het zorgdepartement, het administratief departement, het technisch departe- 
ment en de hoteldienst. Eind mei 2013 wordt ook een directeur HR aangesteld. (AV) 

 
• De algemeen directeur bekleedt deze functie al meer dan 20 jaar. Voordien werkte hij in 

het ziekenhuis als psycholoog. (AV) 
 

• De hoofdgeneesheer is voor vier halve dagen per week aangesteld. Hij is neuropsychiater 
en is de afdelingsbeleidsarts van de afdelingen Karbeel en Cepos. (AV) 

 
• Er zijn in het ziekenhuis geen medische diensthoofden aangesteld, wel is er per afdeling 

een afdelingsarts aangeduid. (AV) 
 

• De directeur van het zorgdepartement bekleedt deze functie ongeveer twee jaar, en was 
voordien stafmedewerker binnen PZ Sint-Norbertus. Zij is de hiërarchisch verantwoorde- 
lijke van de verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, en 
van de andere paramedische disciplines. (AV) 
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• In 2011 vond een grote reorganisatie van het zorgaanbod plaats. (AV) 
Hiermee wou men onder meer: 

o tegemoet komen aan een vaak gehoord knelpunt dat het moeilijk was voor 
doorverwijzers om patiënten te laten opnemen, wegens een gebrek aan vrije 
bedden; 

o als enige ziekenhuis in het gerechtelijk arrondissement vlotter het hoofd bieden 
aan het stijgende aantal gedwongen opnames; 

o anticiperen op de wijzigende rol van de PZ in het kader van de reorganisatie 
van de geestelijke gezondheidszorg, met name een evolutie naar snellere en 
kortere opnames. 

De komende jaren wil men het organisatie van het zorgaanbod verder optimaliseren. 
 

• Sinds de reorganisatie wordt het aanbod in vier sectoren onderverdeeld, met daaronder 
telkens een aantal afdelingen. 

 
o Opname 

• Opname 1 (30 A-bedden) 
gesloten afdeling voor crisisinterventie en aselectieve 24-uursopname 

• Opname 2 (30 A-bedden) 
open aselectieve 24-uursopnameafdeling voor crisisinterventie, oriëntatie 
en kortdurende psychiatrische behandeling 

• Sophia (30 T-bedden) 
opname-afdeling voor senioren 

• De Ceder (30 T-bedden) 
(semi)gesloten opnameafdeling voor senioren met cognitieve/psychiatrische 
problemen en gedragsproblemen 

 
o Behandeling en diagnose 

• De Fase 1 (30 A-bedden) 
halfopen afdeling voor patiënten met een psychotische problematiek 

 
• De Fase 2 (30 A-bedden) 

psychosenzorg 
 

• De Fase 3 (30 T-bedden) 
psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie / stemmingsstoornissen en 
persoonlijkheidsproblematiekangst en depressie 

 
• De Fase 4 (30 A-bedden) 

angst en depressie 
 

o Complexe en langdurige zorg 

• De Luwte A (30 T-bedden) 
gesloten afdeling voor mensen met psychotische of bipolaire problemen 

• De Luwte B (32 T-bedden + 5 t-nachtplaatsen) 
afdeling voor mensen met een complexe psychiatrische problematiek die 
een invloed heeft op diverse domeinen 
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• De Luwte C (37 T-bedden) 
complexe zorg voor volwassenen bij wie resocialisatie actueel niet haalbaar 
is en voor wie een langere behandeling noodzakelijk is. 

• Het Tussenhuis (27 T-bedden) 
afdeling voor resocialisatie, training en re-integratie 

• De Taag (30 Tg-bedden) 
afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische 
problematiek 

• Karbeel (14 T- en 16 Tg-bedden) 
afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische 
problematiek 

 
o Zorg en behandeling van specifieke doelgroepen 

• Twee-link (30 T-bedden) 
selectieve behandeling voor dubbeldiagnostiek 

• Déclick (30 T-bedden) 
selectieve behandeling voor alcohol- en medicatiemisbruik 

• De Spinnaker (30 T-bedden) 
behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen 

• Arkel (40 t(d)- en 10 a(d)-plaatsen) 
dagbehandeling 

• Klimop/Viva (geen specifieke erkenning) 
dagcentrum en vrije tijd 

o Daarnaast zijn er nog twee heel specifieke afdelingen 

• Cepos (15 A- en 10 T-bedden + 5 a(d)-plaatsen) 
centrum voor epilepsie en psycho-organische stoornissen 

• Cepos labo (geen specifieke erkenning van plaatsen) 

• Bij de reorganisatie van de zorg in 2011 werd de functie “zorgcoördinator” ingevoerd. De 
directie wou hiermee tegemoet komen aan een vaak terugkerende klacht in de medewer- 
kerstevredenheidsmeting, met name de te grote kloof tussen management en werkvloer. 
De functie “zorgcoördinator” betreft een niet-hiërarchische functie, die onder meer de 
wederzijdse informatiedoorstroom tussen afdelingen en directie moet bevorderen, en voor 
meer eenvormigheid op een aantal vlakken moet zorgen. Naast deze algemene opdracht 
ten aanzien van de afdelingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn, hebben de zorgcoördina- 
toren elk nog één of meerdere overkoepelende opdrachten (bv. rond wervingsbeleid, 
stages, vrijwilligerswerking, …). (AV) 
In de praktijk nemen de zorgcoördinatoren vooral ondersteunende taken op, maar het is 
voor diverse gesprekspartners op de werkvloer niet duidelijk waarvoor er al dan niet een 
beroep op hen kan gedaan worden of wat hun precieze opdracht en/of mandaat is. We 
bevelen aan om het takenpakket en het functieprofiel van de zorgcoördinatoren te verhel- 
deren, te formaliseren en duidelijk te communiceren. (Aanb) 

 
• Er is een zorgcoördinator voor twee van de vier opname-afdelingen (Sophia en De Ceder), 

en telkens een zorgcoördinator voor de sectoren “diagnose en behandeling”, “complex en 
langdurig” en “zorg en behandeling van specifieke doelgroepen (categorale zorg)”. (AV) 
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De afdelingen Opname 1 en Opname 2, evenals Cepos en Cepos labo, hebben geen 
zorgcoördinator. We bevelen aan om voor alle afdelingen een liaisonfunctie met de 
directie te voorzien. (Aanb) 

 
• Maandelijks vergaderen de hoofdverantwoordelijken van alle afdelingen van een sector 

samen met de zorgcoördinator van die sector. (AV) 
 

• Na de reorganisatie van het zorgaanbod werd aanvankelijk sectoroverleg georganiseerd 
(overleg tussen de afdelingen van een bepaalde sector en de algemeen directeur, de 
hoofdgeneesheer, de directeur van het zorgdepartement en de kwaliteitscoördinator). 
Begin 2012 werd dit omgevormd tot zorgoverleg. Dit zorgoverleg bestaat nog steeds uit de 
algemeen directeur, de directeur van het zorgdepartement, de hoofdgeneesheer, de kwali- 
teitscoördinator en de kernteams van afdelingen, maar de indeling van de participerende 
afdelingen werd gewijzigd. Ook deze nieuwe indeling (soms aangeduid met de term “zorg- 
lijnen”) wordt nog niet als definitief beschouwd, maar ziet er op het moment van de audit 
uit als volgt: (AV) 

o Zorgoverleg psychose 
De Fase 1, De Fase 2, De Luwte A 
+ een afgevaardigde van Opname 1, Opname 2, Tweelink, Arkel en Cepos 

 
o Zorgoverleg angst & depressie 

De Fase 3, De Fase 4, Spinnaker, Arkel 
+ een afgevaardigde van Opname 1 en Opname 2 

 
o Zorgoverleg verslaving 

Déclick, Tweelink 
+ afgevaardigde van Opname 1 en Opname 2 

 
o Zorgoverleg complexe problematiek 

De Luwte B, De Luwte C, Het Tussenhuis, Karbeel, De Taag 
+ een afgevaardigde van Klimop en De Luwte A 

 
o Zorgoverleg NAH 

Cepos 
 

Met daarnaast: 
 

o Overleg opnameafdelingen 
Opname 1 en Opname 2 

 
o Overleg gerontopsychiatrische afdelingen 

Sophia en De Ceder 
+ een afgevaardigde van Opname 1, Opname 2, Karbeel en De Taag 

 
• Per zorglijn is er vier maal per jaar zorgoverleg, bij voorkeur in een vergaderruimte van 

één van de participerende afdelingen. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn voor alle 
afdelingen beschikbaar op het intranet. (SP) We bevelen een periodieke actievere vorm 
van communicatie aan over de belangrijkste evoluties binnen de verschillende zorgover- 
legfora. Dit werd door diverse gesprekspartners als wenselijk omschreven. (Aanb) 

 
• Het feit dat de sectorale structuur (met de bijhorende zorgcoördinatoren) niet overeenkomt 

met de structuur van het zorgoverleg, samen met de onduidelijke definiëring en het incon- 
sequent hanteren van termen als “sector”, “cluster”, “zorglijn” en “zorgtraject” komt de 
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overzichtelijkheid van de organisatie- en overlegstructuur niet ten goede. We bevelen aan 
om de structuur van de zorglijnen te harmoniseren met die van de sectoren en de bijho- 
rende zorgcoördinatoren. (Aanb) 

 
• Naast de hierboven beschreven overlegstructuur is er ook nog een academische staf 

(artsen van de academiserende afdelingen en de directie) en een academische klinische 
staf (kernteams van de academiserende afdelingen). (AV) 

 
• Er wordt gewerkt met een divisionele structuur, waarbij de leden van de verschillende 

beroepsgroepen in de eerste plaats verbonden zijn aan hun interdisciplinair afdelingsteam, 
en niet – in tegenstelling tot vroeger – aan een dienst die hen toewijst aan één of meer- 
dere afdelingen. (AV) 

 
• Voor een aantal disciplines (psychologen, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en 

bewegingstherapeuten) zijn er vakgroepen; de verpleegkundigen zijn verenigd in de Ver- 
pleegkundige Raad. De voornaamste functie van de vakgroepen is zorg voor het behoud 
en de ontwikkeling van de eigen identiteit en de professionele specificiteit. De vakgroepen 
hebben geen direct bepalende functie in het therapeutisch beleid op afdelings- of zieken- 
huisniveau. (AV) 
De precieze rol van deze vakgroepen wordt door verschillende gesprekspartners anders 
begrepen. We bevelen aan om een functieomschrijving met rol, taken en verantwoordelijk- 
heden van de vakgroepen op te maken. (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 
 

 

 
 

4.1 Beleid 
 

• Missie, visie en doelstellingen zijn geformuleerd op het niveau van Emmaüs, en werden in 
2011 geactualiseerd. Kernwoorden zijn “zorg op maat”, “voor iedereen”, “op elk moment”, 
“toegankelijkheid en betaalbaarheid”. (AV) 

 
• Op basis daarvan werd door het directiecomité van PZ Sint-Norbertus een EFQM-geor- 

dend en zeer omvattend strategisch beleidsplan opgesteld (juli 2011, te reviseren in juli 
2013), dat op zijn beurt als basis dient voor concrete doelstellingen en actieplannen op 
departementaal niveau. De doelstellingen van het strategisch beleidsplan worden samen- 
gevat als “kwalitatief hoogstaande en deskundige hulpverlening bieden, vanuit een effi- 
ciënte organisatie”. (AV) 
De strategische doelstellingen zijn nogal vaag omschreven. We bevelen aan om deze te 
vertalen naar operationele doelstellingen en deze SMART te formuleren. (Aanb) 

 
• Deze strategische doelstellingen vormen de basis voor departementale doelstellingen en 

actieplannen. 
Het directiecomité houdt regelmatig beleidsdagen. Daarbij wordt het strategisch beleids- 
plan herhaald gezamenlijk doorgenomen en vertaald naar doelstellingen en actiepunten 
per departement. 
Er werd geëxperimenteerd met verschillende modellen en tools om deze gezamenlijk in 
beeld te brengen en te voorzien in een systeem voor opvolging. Dit leverde geen bevre- 
digend resultaat op. Elk departement behoudt daardoor een voor eigen gebruik meest 
geëigende werkwijze. 
De jaardoelstellingen worden regelmatig (met het werkveld) geëvalueerd en in het zorg- 
departement volgt er in juni een tussenrapport aan het werkveld. (AV) 
We bevelen aan om de link tussen de strategische en de departementale doelstellingen, 
evenals de evoluties van de verschillende acties, duidelijker in beeld te brengen. (Aanb) 

 
• Jaarlijks wordt een jaarverslag patiëntenzorg opgesteld. Dit jaarverslag is voornamelijk 

een uitgebreide MPG-rapportage op ziekenhuis- en afdelingsniveau, maar biedt geen 
evaluatie van de activiteiten of een zicht op resultaten van projecten. Er is ook geen link 
tussen het jaarverslag en het strategisch beleidsplan of het jaarplan van het zorgdeparte- 
ment. (Aanb) 

 
• Sinds 2011 wordt gewerkt met een blauwdruk per afdeling. Volgens een vaste structuur 

omschrijft elke afdeling haar doelgroep, behandelmodel en behandelfilosofie, …. Ook 
enkele kerncijfers vanuit MPG worden opgenomen in de blauwdruk, net als de therapie- 
programma’s van de verschillende leefgroepen. (AV) 
De blauwdrukken worden gezien als een wederzijdse engagementsverklaring tussen 
directie en afdelingen. Eventuele wijzigingen worden besproken tijdens het zorgoverleg. 
(AV) 
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Therapeutisch beleid 
 

• Binnen PZ Sint-Norbertus is er geen therapeutisch directeur en ook geen therapeutische 
raad waarin de verschillende disciplines elkaar op ziekenhuisniveau ontmoeten. (AV) 
We bevelen aan om een specifieke aansturing van het therapeutisch beleid te overwegen. 
(Aanb) 

 
• Het ziekenhuis neemt het milieutherapeutisch gedachtengoed als algemeen referentie- 

kader voor de organisatie van de zorg. (AV) Bijna elke zorgeenheid is modulair op- 
gebouwd in leefgroepen van 10 patiënten. (SP) Daarbij wil men een soort van mini- 
samenleving organiseren waarbij men in groep samenleeft volgens milieutherapeutische 
principes; het team, het gebouw, de structuur en de leefregels zijn maximaal ingericht ter 
herstelbevordering van patiënt. 
Vanuit dit gedachtengoed worden de leefgroepwerkers (hoofdzakelijk verpleegkundigen, 
zorgkundigen en verpleegassistenten, occasioneel ook andere disciplines) sociothera- 
peuten genoemd. 
In het ziekenhuis is er een commissie milieutherapie, die onder meer instaat voor de (in 
principe jaarlijkse) organisatie van symposia over dit thema. (AV) 

 
• Inzake psychotherapeutische benadering is er geen ziekenhuisbrede visie. De invulling 

hiervan ligt in principe bij de kernteams van de afdelingen, wordt geëxpliciteerd in de 
blauwdrukken, en vormt van daaruit voorwerp van gesprek met de zorgdirectie in het 
zorgoverleg. (AV) 
In de meeste blauwdrukken blijft de explicitering van de therapeutische modellen steken 
bij de basisfilosofie (bv. bio-psycho-sociaal model en milieutherapeutisch werken). (TK) 
De directie mag een uitgebreidere omschrijving én (wetenschappelijk onderbouwde) ver- 
antwoording van de gehanteerde therapeutische modellen verwachten, en mag hier stren- 
gere inhoudelijke eisen aan stellen. 

 
• In PZ Sint-Norbertus zijn 23,14 VTE psychologen als psycholoog actief. Zij worden alle- 

maal uitgenodigd naar de vergaderingen van de vakgroep psychologie. Binnen deze vak- 
groep gebeurt onder meer informatie-uitwisseling, worden bijscholingen georganiseerd of 
gezocht, en worden casussen besproken. (AV) 

 
• Binnen de vakgroep psychologie – en binnen het PZ in het algemeen – is er sinds 2004 

veel aandacht voor de uitbouw van een hedendaagse psychodiagnostiek in de diagnostiek 
en de behandeling van psychiatrische stoornissen. 
Binnen het PZ is er daarom ook een commissie psychodiagnostiek, die vier keer per jaar 
bijeenkomt op initiatief van de hoofdgeneesheer, in aanwezigheid van de algemeen direc- 
teur en de directeur van het zorgdepartement. Er is ook een centrale testotheek. (SP) 

 
• Het bevorderen van eenheid in (psycho)therapeutische benadering over verschillende af- 

delingen wordt als moeilijk ervaren. De groeiende eenheid inzake de benadering van 
psychodiagnostiek, die naar alle verwachting nog zal aangezwengeld worden door de 
nakende invoering van QuestManager® (een softwaretool voor geautomatiseerde Routine 
Outcome Monitoring, diagnostiek en vragenlijstbeheer), kan mogelijk een hefboom zijn om 
in een volgende fase het vervolgtraject onder de loep te nemen. (AV) 

 
• Inzake de mate waarin de gehanteerde hulpverleningsmethodieken al dan niet gebaseerd 

zijn op en/of afgetoetst zijn aan recente wetenschappelijke bevindingen, aanbevelingen of 
richtlijnen, vormen de academiserende afdelingen logischerwijze een speerpunt. Het is de 
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bedoeling om de “wetenschappelijke reflex” de komende jaren zoveel mogelijk door te 
trekken naar de andere afdelingen, en naar alle disciplines/vakgroepen. De organisatie 
van symposia, toenemende deelname aan wetenschappelijke onderzoeken, promotie van 
het gebruik van de wetenschappelijke bibliotheek op de campus, … zijn instrumenten die 
gebruikt worden om dit te bevorderen. (SP) 
Op sommige afdelingen dient men nog te starten met het aftoetsen van de eigen psycho- 
therapeutische praktijk aan wetenschappelijke aanbevelingen en richtlijnen. (TK) 

 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

Beleid en strategie 
 

• Kwaliteitsbeleid wordt binnen het ziekenhuis ruimer opgevat dan de verplichtingen van het 
kwaliteitsdecreet en wordt gezien als organisatiebeleid. (SP) 
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid over de ontwikkeling van een integrale 
kwaliteitszorg (IKZ) en het uitstippelen van het kwaliteitsbeleid. Grosso modo werkt men 
hierin met sterke managementstructuren en leiderschap en wordt de patiënt gezien als 
eindgebruiker die kwaliteitsdoelen bepaalt. Het meten van de effectiviteit van de interven- 
ties wordt als belangrijk aangeduid. 
Men koos binnen deze IKZ-logica het EFQM-model om voor het PZ Sint-Norbertus het 
kwaliteitssysteem uit te werken. Dit is sterk gestructureerd en krijgt ook vorm in stroom- 
diagrammen. 
Een belangrijk deel van het kwaliteitsbeleid wordt vanuit de directie gedelegeerd naar de 
stuurgroep kwaliteit, die wordt voorgezeten door de hoofdgeneesheer, en naar de kwali- 
teitscoördinator. (AV) 

 
• Verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis houden zich bezig met kwaliteit: 

(AV) 
o Stuurgroep kwaliteitsbeleid in de patiëntenzorg 
o Comité patiëntveiligheid 
o Meldingscommissie 
o Academische klinische staf 
o Werkgroep wetenschappelijk onderzoek 
o Zorgoverleg 

 
Tweemaal per jaar ontmoeten leidinggevenden elkaar in een communicatieforum (cfr. 
supra). Hier worden beleidsopties gepresenteerd en besproken. Het kwaliteitsbeleid maakt 
deel uit van de agenda. 

 
• Het kwaliteitshandboek kreeg een update in februari 2013. Dit kwaliteitshandboek is con- 

ceptueel erg sterk en volgt het patroon van het EFQM-model. (SP)We bevelen aan om in 
het kwaliteitshandboek ook concrete resultaten uit de praktijk op te nemen, bv. van recente 
verbeterprojecten. (Aanb) 

 
• De eerste doelstelling van de opdrachtverklaring van de Emmaüsgroep handelt over kwali- 

teit en benadrukt het belang van de wetenschappelijke fundering van de activiteiten. (SP) 
We bevelen aan om deze opdrachtverklaring in het kwaliteitshandboek meer specifiek uit 
schrijven voor het eigen psychiatrisch ziekenhuis, naar analogie met het strategisch 
beleidsplan. (Aanb) Zo kan men duidelijker linken vanuit de specifieke PZ-missie naar de 
eigen strategische doelstellingen en verder naar de doelstellingen van de individuele kwali- 
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teitsinitiatieven op afdelingsniveau. Ook kan de academisering duidelijker aan bod komen 
als strategisch doel. 

 
• De afdelingen krijgen veel autonomie en verantwoordelijkheid voor de uitwerking van hun 

kwaliteitsbeleid. Dit is een opdracht voor de kernteams. 
Er zijn voor de kernteams veel data beschikbaar vanuit verschillende bronnen, bv. patiën- 
tenervaringen, medewerkersbevragingen, MPG-cijfers, incidentmeldingen, interne audits, 
eigen evaluaties (SWOT), enz… 
Vanop het centrale niveau wordt verwacht dat de afdelingen verbeterprojecten uitwerken 
en bundelen in een afdelingsbeleidsplan. Ze moeten hun eigen projecten dan evalueren en 
feedback hierover geven aan de kwaliteitscoördinator. (AV) 
Niet alle afdelingen slagen er in om deze taak volledig op te nemen. Het is ook niet een- 
voudig om alle aparte projecten te bundelen tot een coherent ziekenhuisbreed kwaliteits- 
gebeuren. 

o De naam “afdelingsbeleidsplan” dekt de lading niet. Het betreft een – vaak erg 
summiere – oplijsting van één of meerdere verbeterprojecten. 

o Het is niet steeds duidelijk waarom bepaalde knelpunten prioritair werden 
geselecteerd voor een verbeterproject. 

o Meestal is de link met de strategische doelstellingen van het ziekenhuis of met 
de afdelingseigen blauwdruk niet aanwezig. 

o De verbeterprojecten zijn soms erg summier beschreven: doelstellingen wor- 
den niet steeds SMART geformuleerd, er is geen timing afgesproken, noch van 
de acties noch van (eventueel tussentijdse) evaluaties, de parameters om de 
evolutie te volgen en de resultaten te beoordelen zijn vaag of niet beschreven. 

o Resultaten van (tussentijdse) evaluaties van de verbeterprojecten worden niet 
steeds teruggekoppeld naar het centrale niveau. 

o De samenhang tussen de verschillende verbeterinitiatieven is niet duidelijk, 
vooral afdelingsoverschrijdend is er nauwelijks een verband te vinden. 

o Men is pas recent gestart met het centraal bekijken van de verschillende evalu- 
aties van de verbeterprojecten. Hier zijn nog geen concrete resultaten van. 

 
Op vele afdelingen is onvoldoende expertise aanwezig om concreet aan de slag te gaan 
met de aangeleverde gegevens. De leidinggevenden op afdelingsniveau worden nog 
onvoldoende ondersteund bij de praktische uitwerking van hun kwaliteitsbeleid. 
Aanbeveling om meer ondersteuning te bieden vanuit het centrale niveau. (Aanb) 
Mogelijke pistes kunnen zijn: 

o het organiseren van opleiding betreffende kwaliteit voor de leden van de kern- 
teams 

o de uitbreiding van de ondersteunende opdracht van zorgcoördinatoren (die 
eerst zelf hiervoor de nodige vorming moeten krijgen) en actieve coaching van 
de kernteams door directieleden en stafleden betreffende kwaliteitsbeleid 

o voorzien in uitgebreidere kadering en analyse van de data alvorens ze terug te 
koppelen naar de afdelingen 

o centraal samenbrengen, volgens een bepaalde systematiek, van alle resul- 
taten van verbeterprojecten om deze globaal in een ziekenhuisbreed perspec- 
tief te kunnen beoordelen en de integratie te bevorderen 

o de blauwdrukken, de cijfergegevens en de verbeterprojecten integreren tot 
afdelingsbeleidsplannen, gelinkt aan de beleidscyclus op ziekenhuisniveau. 
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Middelen 
 

• Het IBP (integraal behandel plan) werd volledig uitgerold binnen het huidige EPD (Parthe- 
sis-platform). Dit is een kwaliteitsproject dat volgens de cyclische PDCA-dynamiek werd 
opgemaakt, vertrekkende vanuit een analyse van verzamelde gegevens. (SP) In een latere 
fase zal een transpositie moeten gebeuren naar het nieuwe EPD (Regas). (AV) 

 
• De Regas-databank bevat op het moment van de inspectie de gegevens van het meldings- 

systeem voor incidenten in de patiëntenzorg (MIP) en de resultaten van de bevragingen 
van patiëntervaringen. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• De kwaliteitscoördinator werkt 0,9 VTE als kwaliteitscoördinator en 0,1 VTE als stafmede- 
werker MPG. Hij neemt o.a. deel aan het zorgoverleg en aan de stuurgroep EPD. Er is 
administratieve ondersteuning voorzien. In de nabije toekomst wil het ziekenhuis nog 1 
VTE stafmedewerker bijkomend voorzien voor de coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid. 
Deze volgde al de opleiding PRISMA-methodiek. (AV) 

 
• Niet alle directieleden hebben een opleiding in kwaliteit gevolgd. We bevelen aan dat alle 

directieleden eenzelfde opleiding over kwaliteit/management/patiëntveiligheid volgen, om 
een eensgezinde visie en methodiek inzake de beleidscyclus en het kwaliteitsbeleid te kun- 
nen hanteren. (Aanb) 

 
• Het EFQM-model en de daaruit voortvloeiende begrippen en werkwijzen zijn nog niet vol- 

ledig bekend op de werkvloer. Gezien de recente grondige uitwerking van dit conceptueel 
kader op managementniveau hoeft dat niet te verbazen. (AV) We bevelen aan om hierrond 
vorming te blijven voorzien voor alle medewerkers. (Aanb) 

 
• Er worden interne symposia georganiseerd (2 keer per jaar) om een belangrijke beleids- 

thematiek aan de orde te stellen. Naast het informatief en sensibiliseringsaspect is hier ook 
een opleidingsaspect aan verbonden. (SP) Gemiddeld nemen 100 personen deel aan deze 
symposia, uit alle beroepsgroepen. In het verleden zijn heel wat thema’s in verband met 
kwaliteitsbeleid aan bod gekomen, bv. kwaliteitsdecreet, IBP-methodiek, personeelsbeleid, 
werken met PDCA-methodiek, patiëntveiligheid, meld- en leersysteem voor incidenten, 
werken met indicatoren. Deze symposia worden door de medewerkers als zeer zinvol 
ervaren. 

 
• We bevelen aan om voor de nieuwe medewerkers standaard een module “kwaliteitsbeleid” 

aan te bieden als onderdeel van hun inscholing. (Aanb) 
 
 

Processen 
 

• Binnen de vier verplichte domeinen van het kwaliteitsdecreet worden volgende verbeter- 
trajecten vooropgesteld door het ziekenhuis: (AV) 

o Klinische performantie: ontwikkeling van een EPD met opleidingen voor alle mede- 
werkers betrokken bij de directe patiëntenzorg; procedure “medicatie” (voorschrift, 
distributie, medicatieschema, uitzetten, toedienen, …); procedure transfer patiën- 
ten; uitschrijven van “blauwdruk” van elke behandelafdeling; verbeteren kwaliteit 
IBP (interdisciplinair behandelplan patiënt) en uitwerking “initieel behandelplan”; 
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zorgreorganisatie afdelingen en sectoren in 2011; academiseringsproject; uitwer- 
ken uitgebreide indicatorenset klinische zorg. 
Sinds 2009 wordt patiëntveiligheid bekeken als een onderdeel van de klinische 
performantie. (SP) Voorbeelden van projecten binnen dit domein zijn: meten van 
de patiëntveiligheidcultuur binnen de organisatie; introductie meld- en leersysteem 
incidenten in de patiëntenzorg; suïcidepreventie; oprichting stuurgroep vrijheids- 
beperkende maatregelen; transmuraal project Klaverblad. 

o Operationele performantie: tevredenheidsonderzoek vanuit de technische dienst. 
o Medewerkers: gebeurt ongeveer driejaarlijks. In 2007 en 2010 was er een tevre- 

denheidsenquête door een extern consultingbureau. De resultaten werden terug- 
gekoppeld naar de afdelingen en sectoren. Men kan de resultaten van deze tevre- 
denheidsmeting per beroepsgroep bekijken (bv. artsen). De volgende enquête is 
gepland in 2014. 

o Gebruikers: tevredenheidsonderzoek bij ontslagen patiënten (elk jaar ± 1.000 inge- 
vulde enquêtes). Beoordelingen/evaluaties door patiënten van allerlei processen 
verbonden aan hun verblijf en behandeling. Elke betrokken behandelafdeling moet 
haar eigen analyse en verbeterproject(en) aanleveren bij de kwaliteitscoördinator. 

 
• Op de werkvloer tracht men, met wisselend succes, uit te zoeken hoe de talrijke beschik- 

bare gegevens kunnen benut worden in het dagelijkse beleid van de afdeling. In principe 
zou men de projecten steeds volgens de PDCA-cyclus moeten uitwerken, maar dat lukt 
niet steeds in de praktijk. In heel wat verbeterprojecten is het niet duidelijk wat het knelpunt 
is of waarom precies deze actie prioritair werd gekozen. Doelstellingen zijn vaak niet 
SMART geformuleerd en het is onduidelijk hoe de projecten geëvalueerd zullen worden 
(geen parameters/indicatoren). (Aanb) 

 
• Potentiële risico’s in de zorg worden op verschillende manieren opgespoord. Er zijn o.a. de 

incidentmeldingen via MIP, klachten, afdelingsrondes met checklists en (deel)audits van 
afdelingen, informatie uit tevredenheidsenquêtes. (AV) 
Sporadisch gebeurt er een PRISMA-analyse van incidenten of een SWOT van bepaalde 
processen op een afdeling. Dit gebeurt ad hoc als men vindt dat er een probleem is. We 
bevelen aan om een objectieve systematiek in te voeren betreffende dit soort analyses en 
deze methodieken in een breder perspectief te plaatsen. (Aanb) 

 
• Het MIP werd vanaf 1/1/2012 uitgerold op alle behandelafdelingen van het PZ. De mel- 

dingscommissie (3 personen) bespreekt wekelijks de aangemelde incidenten en reflecteert 
over verbetermogelijkheden. Het is vooral deze meldingscommissie die structurele of vaak 
voorkomende “problemen” bij de MIP’s opmerkt en verbeterprojecten suggereert rond 
bepaalde thema’s. Zo zijn werkgroepjes opgestart voor “uitzetfouten”, “valincidenten op 
gerontopsychiatrie”, “diefstallen” en “distributie medicatie”. Momenteel is ook nog gepland 
“verwisseling patiënten bij medicatietoediening”. (AV) 
Af en toe gebeurt bij bepaalde incidenten een uitgebreide PRISMA analyse (samen met de 
direct betrokkenen bij het incident). Feedback volgt meestal globaal na semestriële of jaar- 
lijkse statistische verwerking van de MIP’s (Regas databank), zowel naar de afdelingen als 
naar het management. 
We bevelen aan om melders en afdelingen (snelle) schriftelijke feedback te bezorgen van 
de bespreking van alle gemelde incidenten op de meldingscommissie. (Aanb) 

 
• Incidenten worden op papier gemeld (standaardformulier) waarna de gegevens worden 

ingebracht in de elektronische databank (Regas). We bevelen aan om met een volledig 
geautomatiseerd incidentmeldingssysteem te werken. (Aanb) 
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Medewerkers kunnen incidenten enkel melden in het MIP-systeem vanop de zorgafdelin- 
gen. Andere incidenten kunnen desgevallend aangebracht worden op overlegvergaderin- 
gen. De apotheek kan geen incidenten op gestructureerde wijze melden. Door deze werk- 
wijze is de kans groot dat heel wat incidenten niet behandeld worden. (TK) 

 
Men kan anoniem melden, maar dat is niet verplicht. Meldingen komen vooral van de ver- 
pleegkundigen. Andere beroepsgroepen zijn ondervertegenwoordigd. We adviseren om te 
onderzoeken hoe de input in het MIP-systeem door bv. artsen en psychologen kan gesti- 
muleerd worden. (Aanb) 

 
• Men maakt werk van gestructureerde verbeteracties op basis van de analyse van de 

incidentmeldingen. (SP) 
Bv.: nieuwe uitgebreide “procedure medicatie” met o.a. toename controlemechanismen, 
oprichting “stuurgroep vrijheidsbeperkende maatregelen” waar vier operationele werk- 
groepen uit voortvloeiden, project “vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier” (via 
een stuurgroep, een kerngroep en disciplinegebonden werkgroepjes). 

 
• Op de afdeling Opname 2 werd een laagdrempelige methode (de geeltjesmethode) voor 

registratie van (bijna)incidenten uitgetest. Gedurende twee weken werden alle fouten en 
bijna-fouten in het medicatieproces genoteerd. Op deze manier heeft men getracht om met 
een minimale investering een verhoogd inzicht en bewustwording te krijgen op het vlak van 
medicatiefouten. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2012 waren er 594 meldingen verdeeld over de 19 behandelafdelingen: 176 agressie- 
incidenten, 163 medicatiefouten, 54 ongevallen, 126 valincidenten en 76 “andere” (o.a. 
diefstallen, gebrekkige informatiedoorstroming, grensoverschrijdend gedrag, suïcide- 
pogingen). (AV) 

 
• Het meten, evalueren, borgen van resultaten staat bij het management van PZ Sint-Nor- 

bertus op de voorgrond. Zo werd bv. een wetenschappelijk onderbouwde indicatorenset 
ontwikkeld binnen het ziekenhuis met 5 hoofddomeinen, 31 processen en 44 indicatoren. 
(SP) 
De uitrol van een aantal aspecten binnen het kwaliteitsbeleid liep vertraging op door moei- 
lijkheden met het invoeren van een EPD. O.a. daarom kon de indicatorenset nog niet geïm- 
plementeerd worden. (AV) 

 
• In principe krijgen de betrokken medewerkers structureel terugkoppeling (meestal jaarlijks) 

over de statistische verwerkingen van verschillende gegevens / metingen / registraties: bv. 
MPG, medewerkerstevredenheid, tevredenheidsenquêtes ontslagen patiënten, incidenten, 
afzonderingen en fixaties, … 
Activiteitencijfers, vooral vanuit MPG, worden zo jaarlijks verzameld in overzichtelijke tabel- 
len. (AV) 
De cijfers worden suboptimaal benut voor de opmaak van de verbeterprojecten in de 
afdelingsbeleidsplannen. Meer ondersteuning van het centrale niveau is noodzakelijk om 
de afdelingen te helpen bij het efficiënte gebruik van de gegevens. (Aanb) 

 
• In 2012 gebeurden een viertal PRISMA-analyses van incidentmeldingen. (AV) 
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5 Middelen 
 

 

 
 

5.1 Infrastructuur 
 

• Het PZ bevindt zich op een grote campus waarop ook nog onder meer een AZ, een RVT, 
scholen en kinderopvang gevestigd zijn. 
Er zijn (dd. 2/5/2012) inspectieverslagen van de brandweer en attesten van de burge- 
meester voor de gebouwen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17 en 18, i.e. de gebouwen die 
gebruikt worden voor de patiëntenzorg en de administratieve omkadering van het psychia- 
trisch ziekenhuis. (AV) 

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

o Het ziekenhuis doet inspanningen om zoveel mogelijk eenpersoonskamers 
aan te bieden. Sommige afdelingen (bv. Opname 1 en Opname 2) tellen zelfs 
uitsluitend eenpersoonskamers, wat een meerwaarde biedt op het vlak van 
privacy en conflictpreventie. 

o De infrastructuur is helemaal afgestemd op het concept van leefgroepen. Zo 
beschikt elke leefgroep over een eigen leefruimte-eetzaal. 

o De meeste afdelingen (en vaak ook leefgroepen) beschikken over een eigen 
terras of tuin. 

o Opname 1 heeft een kleine maar zeer goed uitgeruste fitnessruimte, die ook in 
het weekend kan gebruikt worden en die ook toegankelijk is voor mensen die 
in de afgesloten IPAK-gang (Intensieve PrikkelArme Kamers) verblijven. 

 
• Volgende gebreken qua infrastructuur werden opgemerkt: 

o Niet alle afdelingen kunnen gebruik maken van de beschikbare terrassen of 
tuinen (bv. Sophia). (Aanb) 

o Vanuit één van de leefgroepen van een opnameafdeling is er een grote inkijk 
van en naar de speelplaats van een naastgelegen school, wat in beide 
richtingen niet optimaal is. (TK) 

o Opname 1 beschikt over weinig individuele gespreksruimtes. (Aanb) 
o In De Luwte C werd de verouderde architectuur als een ernstig knelpunt 

omschreven. (AV) 
o In verschillende afdelingen zijn er twee- en meerpersoonskamers waar de 

persoonlijke privacy onvoldoende gegarandeerd is, in de kamer zelf en in het 
sanitair. We bevelen aan om een aantal tijdelijke oplossingen te voorzien, bv. 
door het hangen van gordijnen. (Aanb) 

o In gebouw 7, waar De Fase 4 werd bezocht, maar waar ook afdeling Spinnaker 
is gehuisvest, voldoet niet meer aan de hedendaagse normen van veiligheid  
en comfort: (TK) 

• De kamers van De Fase 4 beschikken enkel over een lavabo; toiletten 
en douches zijn gemeenschappelijk. Dit gemeenschappelijk sanitair is 
ernstig verouderd. Eén van de douches heeft geen oproepsysteem. 

• Quasi alle ramen van gebouw 7 (De Fase 4 en De Spinnaker) zijn van 
enkel glas. Uit gesprek blijkt dat dit tot grote problemen leidt om de 
temperatuur in de kamers comfortabel te houden (zowel wat warmte in 
de zomer als koude in de winter betreft). Bovendien kan dit een risico 
inhouden op het vlak van veiligheid. 
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• Één kant van het gebouw grenst ook aan de plaats waar de leveringen 
voor het nabijgelegen algemeen ziekenhuis gebeuren, met (gezien het 
enkel glas) veel lawaaihinder voor gevolg. Het feit dat momenteel vlak- 
bij ook een nieuw gebouw wordt opgetrokken door het AZ, maakt de 
lawaaiproblematiek nog groter. 

• De afmetingen van kamers van De Fase 4 verschillen sterk. Bepaalde 
kamers (vooral die onder de nok) zijn oncomfortabel klein. 

• Niet alle ramen (bv. bepaalde dakramen) zijn beveiligd tegen volledig 
openen. 

Uit gesprek met de directie blijkt dat gebouw 7 te weinig structurele kwaliteiten 
heeft om een renovatie te verantwoorden. Na realisatie van de eerstgeplande 
nieuwbouw is dan ook de afbraak van dit gebouw voorzien. We bevelen aan 
om in afwachting de nodige maatregelen te nemen met het oog op het ver- 
hogen van het comfort en veiligheid van patiënten en medewerkers. (Aanb) 

 
• We bevelen aan om een interne audit van de infrastructuur uit te voeren, vanuit het oog- 

punt patiëntveiligheid (agressiepreventie, suïcidegevaar, …), comfort en privacy. (Aanb) 
 
 
 

5.2 Patiëntendossier 
 

• Het patiëntendossier bestaat uit meerdere delen (op papier en elektronisch) en is sterk 
versnipperd. (AV) 

o Er is een map met de (uitgeprinte) patiëntengegevens van een vorige opname 
(het dossier van vorige opnames kan niet elektronisch geraadpleegd worden). 

o Er is een tweede kaft met een deel van het actueel dossier op papier: externe 
informatie, gegevens van ambulante consultaties, medicatiefiches, administra- 
tieve documenten, observatiebladen voor verhoogd toezicht tijdens afzonde- 
ring of bij suïciderisico, … 

o Er is een multidisciplinair elektronisch patiëntendossier met behandelplan, 
observaties, verslagen van gesprekken. Alle onderdelen van dit dossier zijn 
toegankelijk voor alle betrokken hulpverleners. 

o De artsen gebruiken daarnaast ook C2M. 

De verschillende onderdelen van het dossier zijn te weinig geïntegreerd. (TK) 
 

• In het voorjaar van 2014 plant men een omschakeling naar een nieuwe applicatie voor het 
elektronisch patiëntendossier (Regas®). (AV) 
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6 Medewerkers 
 

 

 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• Het medisch departement telt elf artsen: tien psychiaters en een neuroloog. Daarnaast zijn 
er vijf artsen specialisten psychiatrie in opleiding (ASO’s). (AV) 

 
• In 2012 waren 294,7 VTE medewerkers actief in het departement patiëntenzorg (zorg- 

continuïteitspersoneel): 
o 211,8VTE verpleegkundigen waaronder 136 VTE bachelors en 

75,8 VTE gegradueerden; 
o 73,65VTE zorgkundigen; 
o 8,25 VTE logistieke medewerkers (stewards) en één administratieve 

medewerker. (AV) 
 

• Het therapeutisch personeel bestaat uit (66,01 VTE): (AV) 
o 16 VTE ergotherapeuten; 
o 0,50 VTE master orthopedagogie; 
o 1 VTE bachelor orthopedagogie; 
o 3,25 VTE creatieve therapie 
o 0,50 VTE dramatherapeut 
o 7,85 VTE kinesitherapeut 
o 5,96 VTE bewegingstherapeut 
o 1,50 VTE logopedist 
o 23,14 VTE psychologen 
o Andere niet-verbale therapeuten: 

• verpleegkundige 2 VTE 
• beeldende kunsten 0,50 VTE 
• huishoudkunde 0,75 VTE 
• toegepaste psychologie 0,30 VTE 
• techniek wetenschappen 0,45 VTE 

 
• In het beleidsplan “jaardoelstellingen 2013 zorgdepartement” zijn 7 van de 10 doelstellin- 

gen gericht op de uitbouw van een zorgend personeelsbeleid: (AV) 
o Eenduidig, helder gecommuniceerd beleid 
o Betrokkenheid van het werkveld maximaliseren 
o Maximale afstemming tussen afdelingen ten goede van patiëntenzorg + 

haalbaarheid personeel 
o Helderheid van taken en rollen binnen een functie binnen de (totale) organisatie 
o Werkbaarheid maximaliseren; binnen de grenzen zoeken naar mogelijke flexibiliteit 
o Actief gemoderniseerd wervingsbeleid 
o Maximaal afstemmen van opleiding aan noden van werkveld 

 
• Voor het zorgcontinuïteitspersoneel is een functieprofiel uitgeschreven met een benoeming 

van de specifieke verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen, zorgkundigen en zorg- 
kundigen met artikel 54 bis. (AV) 
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• In het ziekenhuis wordt volop werk gemaakt van functieprofielen. Op het ogenblik van de 
audit was er nog geen functieprofiel voor de volgende medewerkers: (Aanb) 

o Creatieve therapeuten 
o Logopedisten 
o Naamgeving sociotherapeut versus zorgcontinuïteit 
o Staffuncties/zorgcoördinatoren 

 
• Een functioneringsgesprek en een driejaarlijks evaluatiegesprek voeren is een recht en een 

plicht van elke medewerker en elke leidinggevende. Elke medewerker (100%), van werk- 
vloer tot directie, voert ook effectief een functioneringsgesprek en een driejaarlijks evalua- 
tiegesprek met zijn/haar leidinggevende. (SP) 
Leidraad daarbij is de procedure functioneringsgesprek, functioneringsbeleid, de procedure 
evaluatie en het functieprofiel van de medewerker. 

 
• Het PZ beschikt over een procedure disfunctioneren. Hierbij vormen de procedures rond 

bijsturingsgesprek en het evaluatiegesprek de leidraad. Het PZ kon cijfers voorleggen over 
de in- en uitstroom van personeelsleden in 2012. Het PZ beschikt over een exit-vragenlijst 
voor medewerkers. (AV) 

 
• Er is veel aandacht voor zorg voor zorgenden: (SP) 

o Het PZ Sint-Norbertus beschikt sinds ruim 10 jaar over een Stress Support Team 
(SST), bestaande uit vijf specifiek opgeleide medewerkers. Hiermee was het 
ziekenhuis een voorloper op het vlak van hulp aan “second victims”. 
De manier waarop beroep kan gedaan worden op dit team, de werking, de doel- 
stellingen, en de samenstelling zijn op het intranet te vinden. 

o Het SST zorgt voor een jaarlijkse terugkoppeling van de geregistreerde incidenten 
en acties via een jaaroverzicht. 
In 2012 waren er 31 incidenten waarvoor het SST de betrokkene(n) gecontacteerd 
heeft. 38 keer heeft het SST acties ondernomen (individuele (telefonische) 
gesprekken, groepsinterventies of doorverwijzing naar de arbeidsgeneesheer). 

o In de opleidingsdag 2013 wordt aan elke medewerker een initiatie aangeboden 
over Mindfulness@werk: stresshantering op de werkvloer. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om een achtwekensessie Mindfulness-training te volgen. 

o Met het oog op het bevorderen van “een gezonde geest in een gezond lichaam” 
organiseert het PZ op structurele en permanente basis een aantal sport- en 
bewegingsactiviteiten voor de medewerkers (rugvriendelijke fitness, badminton, 
(zaal)voetbal, volleybal, familiejoggings, …) 

o Iemand die zich niet goed voelt in zijn huidige functie kan en mag dit kenbaar 
maken; samen wordt er (al dan niet samen met de arbeidsgeneesheer) naar een 
alternatief gezocht. 

 
• Het ziekenhuis werkt met referentiepersonen. Afhankelijk van de competenties van de 

medewerker kan er opleiding gevolgd worden voor het geven van feedback op een team- 
vergadering. 
Volgende referentiepersonen zijn aangeduid: (AV) 

o Rugpreventie 
o EPD (elektronisch patiëntendossier) 
o Handhygiëne 
o Agressiebeleid/veiligheidshandelen 
o Peter- en meterschap 
o Rea-kit 
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o Studenten 
o Bijscholingen en opleidingen 

 
• Het PZ beschikt over verschillende mobiele equipes: (AV) 

o Mobiele equipe 1 (“meer permanent ingezet team” - 7,24 VTE) bestaat uit mede- 
werkers die behoren tot een afdeling, en staat in voor structurele vervangingen 
(zwangerschap, langdurige ziekte). Deze equipe verandert voortdurend van 
samenstelling, en de medewerkers kiezen niet blijvend voor dit statuut. 

o Mobiele Equipe 2 (7,8 VTE) bestaat uit medewerkers die op meerdere afdelingen 
worden ingezet. 

o Mobiele Equipe 3 (18,69 VTE): deze medewerkers zijn inzetbaar voor kortdurende 
vervangingen omwille van onverwachte ziekte of verhoogde werkdruk. Deze 
equipe, aangestuurd door de begeleider herintreders, bestaat uit een “dagelijks 
inzetbaar team” (12,74 VTE), een “’s nachts inzetbaar team” (4,35 VTE) en 
anderen (1,6 VTE). 

In 2012 deed elke afdeling (met uitzondering van De Taag) een beroep op een of andere 
vorm van de mobiele equipe. (AV) 

• De Mobiele Equipe 3, jobstudenten en weekendwerkers worden aangestuurd door de 
begeleider herintreders. De mobiele equipe vergadert op geregelde tijdstippen. (AV) 

 
• Over de verpleegkundige nachtpermanentie werden volgende vaststellingen gedaan: 

o In het ziekenhuis zijn per afdeling personeelsleden die vaste nachtdiensten 
doen. (AV) 

o Op 11 van de 18 afdelingen is er een vaste nachtequipe, op de overige 7 
afdelingen wordt de vaste nachtequipe aangevuld met medewerkers uit de 
mobiele equipe nacht. (AV) 

o Op sommige afdelingen wordt de nachtpermanentie niet steeds door een ver- 
pleegkundige opgenomen, maar door een zorgkundige. (NC) Het PZ voorziet 
een verpleegkundige voor supervisie die enkele keren per nacht langskomt. 
(AV) 

 
• Tijdens de vakantieperioden en in het weekend wordt beroep gedaan op jobstudenten. 

Deze jobstudenten zijn: 
o 2de-jaars studenten verpleegkunde (bachelor of HBO5) die de taken van zorg- 

kundige mogen doen onder toezicht van een verpleegkundige (staan nooit alleen 
op een afdeling) 

o 3de-jaars studenten verpleegkunde: zij doen ook de taken van een zorgkundige 
onder supervisie van een verpleegkundige (staan nooit alleen op een afdeling) 

o Verpleegkundigen die een verdere opleiding volgen: werken regelmatig op 1 of 2 
afdelingen als verpleegkundige (kunnen alleen werken als zij de afdeling voldoen- 
de kennen, werken meestal samen met verpleegkundige van de mobiele equipe). 

 
Op sommige afdelingen worden de jobstudenten ingezet als surplus op de normale perso- 
neelsbezetting. (AV) Op andere afdelingen zijn ze de vervanger van een vaste werkkracht 
en staan deze jobstudenten soms alleen voor een leefgroep. Het is niet duidelijk omschre- 
ven welk takenpakket en verantwoordelijkheden jobstudenten krijgen. (TK) 
In 2012 waren er 36 jobstudenten/weekendwerkers tewerkgesteld in het PZ Sint-Norbertus. 
(AV) 
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6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 

• Er is veel aandacht voor VTO: (SP) 
o Jaarlijks wordt er een streefdoel gehanteerd voor het aantal uren vorming, namelijk 

8u per jaar verplicht voor elke medewerker. Alle medewerkers halen dit aantal, en 
meestal ook een stuk meer. 
Het secretariaat houdt het overzicht van de gevolgde vormingen per medewerker 
bij en bezorgt dit per semester aan de afdelingsverantwoordelijken. 

o Naast een verplicht vormingsgedeelte voor elke medewerker krijgt elke afdeling 
jaarlijks een vormingsbudget ter beschikking. 

o Voor nieuwe medewerkers is er een algemeen driedaags opleidingstraject voor- 
zien. Deze basisopleiding bestaat uit: therapeutisch veiligheidshandelen, voorstel- 
ling SST, suïcidepreventie, acute situaties, brandpreventie, schriftelijke rapportage 
en rugklachtenpreventie. 
Daarnaast werkt het PZ ook met meter- en peterschap, waarvan het de bedoeling 
is dat een vaste medewerker met jarenlange ervaring een nieuw personeelslid 
opleidt en superviseert. 

o De directie ondersteunt op verschillende manieren (faciliteiten inzake tijdsbeste- 
ding, financiële tegemoetkoming,…) medewerkers die langdurige externe opleidin- 
gen volgen (bv. masteropleiding voor hoofdverantwoordelijken, psychotherapeu- 
tische opleidingen voor psychologen). 

o Het PZ is sinds 2012 een erkend universitair diensten-, kennis- en opleidings- 
centrum. 

 
• We bevelen aan om ook voor de ASO’s die starten in PZ Sint-Norbertus een inscholing te 

voorzien, analoog met het aanbod dat gegeven wordt aan nieuwe medewerkers. (Aanb) 
 

• We bevelen aan om een specifiek vormingsaanbod voor artsen te voorzien (bv. een op- 
leiding rond kwaliteitsbeleid, managementvaardigheden, agressiebeheersing, suïcide- 
preventie, vrijheidsbeperkende maatregelen, …). (Aanb) 

 
• Recent werd de methodiek “gluren bij de buren” gereactiveerd; dit geeft de mogelijkheid 

aan medewerkers om één of meerdere weken mee te draaien in een andere afdeling. Dit 
wordt als zeer verrijkend ervaren, onder meer met het oog op het optimaliseren van inter- 
ne doorverwijzing en samenwerking. (SP) 

 
 

6.3 Vrijwilligers 
 

• Het PZ Sint-Norbertus heeft een duidelijke visie uitgeschreven over vrijwilligerswerking. 
Er zijn 33 vrijwilligers actief, die elk een overeenkomst en een vaste werkplek hebben. 
De vrijwilligers moeten aan bepaalde criteria voldoen en ze worden ook geëvalueerd. (SP) 
De vrijwilliger kan werken als: 

o Bezoekvrijwilliger: 
op regelmatige basis een bezoek brengen aan een (toegewezen) patiënt 

o Afdelingsvrijwilliger: 
zorgen voor extra aandacht en hulp voor individuele patiënten tijdens regelmatige 
of tijdelijke activiteiten op de afdeling 
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o Gelegenheidsvrijwilliger: 
een handje toesteken bij een occasionele activiteit van een afdeling 

 
 

• De vrijwilligers worden aangestuurd door het hoofd van de sociale dienst. Dit staat niet zo 
vermeld in het organogram. (Aanb) 

 
 
 

6.4 Bestaffing 
 

• Volgende knelpunten op het vlak van bestaffing werden vastgesteld: 
o In de continuïteitsroosters van drie verschillende afdelingen werden voor maart 

2013 tekorten aan personeelsinvulling gevonden. Sommige medewerkers staan 
doorheen de dag soms gedurende korte periodes alleen op de afdeling. (TK) 

o Tijdens de nachten wordt de permanentie van afdelingen soms door zorgkundigen 
waargenomen. (NC) 

 

• De medische permanentie wordt georganiseerd binnen de academische associatie met 
het UZA. De vijf ASO’s van PZ Sint-Norbertus doen samen met de drie ASO’s die werken 
in het UZA de wachtdiensten. Deze artsen doen permanenties tijdens nachten en week- 
ends voor de spoedopname van UZA én voor de medische urgenties in het PZ Sint- 
Norbertus. Deze twee locaties liggen op 15 km afstand van elkaar. Naast de eerste wacht 
is er een psychiater van achterwacht. De achterwacht wordt steeds telefonisch gecontac- 
teerd voor overleg. De psychiaters van achterwacht komen slechts zeer zelden ter plaatse 
tijdens een wachtdienst. (AV) 
Vooral startende ASO’s moeten beter omkaderd worden tijdens de wachtdiensten. (Aanb) 
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7 Processen 
 

 

 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 

• De zorgdirectie (algemeen directeur, directeur zorgdepartement en hoofdgeneesheer) 
heeft veel aandacht voor het afdelingsbeleid en voor de nodige afstemming tussen de 
verschillende afdelingen, en dit voornamelijk via het zorgoverleg. (SP) 

 
• Het gros van de opnames gebeurt op de afdelingen Opname 1 (gesloten aselectieve 

opnamedienst) en Opname 2 (open aselectieve opnamedienst), (AV) die beiden 24 uur op 
24 uur, 7 dagen op 7 kunnen opnemen. (SP) 
Beide afdelingen hebben “stuurrecht”, wat betekent dat patiënten die zij doorverwijzen 
voorrang krijgen op de eventuele wachtlijst van de betreffende afdelingen. (AV) 

 
• Opname 1 en Opname 2 vangen ook patiënten op die tijdelijk overkomen van andere 

afdelingen. In Opname 1 betreft het vooral mensen waarvoor afzondering nodig is en 
waarbij de verwijzende afdeling daarvoor niet over de nodige faciliteiten beschikt. 
Bij Opname 2 betreft het vaak een time-out: na het overtreden van afdelingsregels (bv. 
alcoholgebruik) of bij het niet naleven van behandelafspraken (bv. hygiëneregels) kan een 
patiënt één of meerdere weken naar Opname 2 worden overgebracht alvorens de behan- 
deling op de verwijzende afdeling opnieuw verdergezet kan worden. (AV) 
We bevelen aan om het time-out-beleid te expliciteren en een onderscheid te maken met 
sanctioneringsbeleid. Bij beiden dient het belang van de patiënt voorop te staan. (Aanb) 

 
• In principe starten alle nieuwe gedwongen opnames (ongeveer 170 per jaar) via Opname 

1. Er is een aparte ingang in de IPAK-ruimte. Gedwongen opgenomen patiënten worden 
niet standaard in een IPAK opgenomen, en worden in het algemeen niet anders behan- 
deld dan vrijwillig opgenomen patiënten. Ze hebben wel minder vrijheden. Wanneer het 
om een spoedprocedure gaat, blijven de patiënten in principe minimaal tot de zitting op 
Opname 1. (AV) 
De gemachtigd geneesheer voor het toezicht op de gedwongen opname komt zo snel 
mogelijk langs, en is quasi dagelijks op de afdeling aanwezig. (SP) De afdelingsarts staat 
in voor de behandeling. (AV) 

 
• Op afdeling Déclick (afhankelijkheidsproblematiek) worden nieuw opgenomen patiënten 

ontwend in de oriëntatiegroep met een aangepast gestandaardiseerd ontwennings- 
programma IBBS (Intensief Bewakings- en Behandelsysteem). Deze sterk gestructureerde 
aanpak voorziet in een vastgelegde nauwgezette opvolging van specifieke parameters 
tijdens de ontwenningsfase en biedt medicamenteuze ondersteuning bij afwijkingen. In 
deze fase kan men gebruik maken van de uitslaapkamers: twee belendende vroegere 
isolatiekamers die sober werden ingericht en waar de patiënt moet verblijven, maar zonder 
afsluiting van de deuren. (AV) 

 
• In zowat het hele ziekenhuis wordt met leefgroepen gewerkt. (SP) Op de afdeling De 

Ceder wordt het leefgroepconcept (met de beschikbare bestaffing) evenwel als moeilijk 
haalbaar ervaren, gezien de doelgroep met hoge fysieke zorgvraag en de nood aan 
verhoogd toezicht. (AV) 
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• We bevelen aan om te onderzoeken of de inzet van een neuroloog en een geriater als 
consulenten op de ouderenafdelingen een meerwaarde zou kunnen betekenen. (Aanb) 

 
• Er is op de campus een gecentraliseerde afdeling met een activeringsaanbod (Klimop/ 

Viva)voor dagbesteding en vrije tijd. Patiënten van andere afdelingen kunnen gebruik 
maken van dit aanbod. 
Ook de beschikbare plaatsen voor dagbehandeling zijn zowat allemaal geconcentreerd in 
één specifieke afdeling. (AV) 

 
• Sinds een jaar wordt in PZ Sint-Norbertus ECT (elektroconvulsietherapie) aangeboden; 

voorheen werden patiënten voor deze behandeling naar het UPC KU Leuven campus 
Kortenberg verwezen. De inclusie, de begeleiding en nazorg gebeuren in het PZ Sint- 
Norbertus. Uitvoering gebeurt nu in het operatiekwartier van het AZ Sint-Maarten (campus 
Rooienberg). ECT wordt toegepast voor eigen en externe patiënten. In 2012 waren er 35 
patiënten die samen 321 ECT-sessies kregen. (AV) 
Er is een ECT-comité dat vier maal per jaar vergadert. Er is een goede ECT-procedure. 
Het ECT-team bestaat uit ECT-verpleegkundigen, een ECT-anesthesist en ECT-psychia- 
ters. Informatie en een patiëntenbrochure staan op de website vermeld. (SP) 

 
• Afdeling CEPOS (Centrum voor Epilepsie en Psycho-organische stoornissen (of NAH)) 

opereert op de grens tussen somatiek en psychiatrie. Dit centrum is gespecialiseerd in de 
cognitieve revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, maar biedt ook 
zorg voor volwassenen met epilepsie en slaapproblemen. Patiënten kunnen bij CEPOS 
terecht voor diagnosestelling, medische behandeling, psychologische en sociaal-maat- 
schappelijke begeleiding en cognitieve revalidatie/resocialisatie. Om de drempel t.g.v. stig- 
matisering te vermijden wordt CEPOS t.a.v. de buitenwereld grotendeels als zelfstandige 
voorziening voorgesteld. 
Er wordt nagedacht over de mogelijk wijzigende rol van deze afdeling nadat AZ Sint- 
Maarten zijn residentiële activiteiten op de campus zal beëindigen. (AV) 

 
• Dagelijks worden er korte multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gehouden op de 

afdelingen. (AV) 
 
 
 

7.2 Procedures 
 

• Alle procedures zijn beschikbaar op het intranet en kunnen vlot teruggevonden worden 
aan de hand van het ingebouwde zoeksysteem. De procedures worden beheerd door een 
werkgroep procedures. Jaarlijks is een revisie voorzien van de procedures. (AV) 

 
• Veel van de beschikbare documenten en procedures bevatten een eigenaar, een versie- 

datum en een revisiedatum. (AV) Toch is er ook een aanzienlijk aantal documenten waar- 
op deze gegevens ontbreken. (bv. visietekst vrijheidsbeperkende maatregelen, visietekst 
suïcidepreventie, afdelingssuïcideprotocollen, …). (TK) We bevelen aan hier de nodige 
systematiek in te brengen, bv. door de invoering van een moederprocedure. (Aanb) 
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7.3 Medicatiedistributie 
 

Situering 
 

• De apotheek ligt in het AZ Sint-Maarten, op wandelafstand van het PZ Sint-Norbertus op 
dezelfde site. 
Eén hoofdapotheker stuurt het medicatiegebeuren aan op campus Rooienberg (PZ Sint- 
Norbertus en AZ Sint-Maarten te Duffel), campus Zwartzustervest (AZ Sint-Maarten) en 
campus Leopoldstraat (AZ Sint-Maarten), beide in Mechelen. Al deze entiteiten maken deel 
uit van Emmaüs vzw. (AV) 
Er werd gesproken met de hoofdapotheker. 
De apotheek in het AZ werd niet bezocht tijdens deze audit. 

 
• Het AZ Sint-Maarten, het PZ Sint-Norbertus en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

Schorshaegen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de vorm van een 
associatie met het oog op het gezamenlijk uitbaten van de functie ziekenhuisapotheek en 
dit overeenkomstig de goedkeuring van de RvB en de betrokken medische raden. De asso- 
ciatie heeft geen rechtspersoonlijkheid. 

Deze overeenkomst ligt op het moment van de audit voor bij het agentschap Zorg en 
Gezondheid ter goedkeuring. (AV) 

Doel van de associatie: 
o realisatie van een apotheek die zowel voor het AZ Sint-Maarten als voor het 

PZ Sint-Norbertus optimaal functioneert; 
o het waarborgen van de optimale aanwending van de beschikbare middelen en 

diensten door een efficiënte werking; 
o het waarborgen van de kwaliteit van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen voor 

de verzorging; 
o het optimaliseren van de werking en de infrastructuur met behoud van de nodige 

flexibiliteit om in elke voorziening van de associatieovereenkomst aan de patiënt 
optimale farmaceutische dienstverlening aan te bieden. 

 
Taken van de associatie: 

o bevoorrading, opslag en adequate bewaring van de geneesmiddelen en in het 
bijzonder van de steriele en niet-steriele hulpmiddelen is gecentraliseerd; 

o wachtdienst is georganiseerd binnen de associatie; 
o facturatie gebeurt op associatieniveau; 
o keuze leveranciers door het MFC en het comité voor medisch materiaal zoveel 

mogelijk op associatieniveau. 
 

Buiten het AZ bevinden zich ook geen depots maar wel spoedkasten. (AV) 
 

• De apotheek is op werkdagen geopend van 8u30 tot 12u30 en van 13utot 17u. Op zater- 
dag is de apotheek open van 8u30 tot12u30. Buiten de openingsuren van de apotheek is 
er één apotheker van wacht. (AV) 

 
• Medicatiedistributie was een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de verschillende 

afdelingen. (AV) 
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Beleid en strategie 
 

• Er is een onvoldoende specifieke aansturing en opvolging van het medicatiedistributie- 
beleid in PZ Sint-Norbertus. (TK) 

o Tot nu toe was er vanuit de apotheek onvoldoende aandacht voor een specifiek 
geneesmiddelenbeleid van het PZ. Er is geen apotheker die zich specifiek bezig 
houdt met het geneesmiddelenbeleid van het PZ. Recent werd een referentie- 
apotheker aangeduid. 

o Het PZ heeft geen eigen medisch-farmaceutisch comité. Er is een overkoepelend 
MFC voor AZ Sint-Maarten en PZ Sint-Norbertus. 
Bij elke vergadering van het medisch-farmaceutisch comité in het AZ Sint-Maarten 
wordt een vaste psychiater van het PZ uitgenodigd, evenals de hoofdgeneesheer, 
maar deze wonen de vergaderingen niet bij. 

o Er is een geneesmiddelencomité PZ opgericht. Dit comité komt 4 keer per jaar 
samen en bestaat uit: 

• hoofdgeneesheer PZ 
• hoofdapotheker 
• secretaresse van de hoofdapotheker 
• 2 psychiaters 
• ziekenhuishygiënist van het PZ Sint-Norbertus 
• directeur zorgdepartement (als afgevaardigde van de algemeen 

directeur). 
In de onmiddellijke toekomst wil het geneesmiddelencomité PZ een apotheker (met 
hoofdzakelijk verantwoordelijkheid voor het PZ) als vast lid van het 
geneesmiddelencomité opnemen. 
In zijn reactienota geeft het PZ aan dat er in de toekomst een eigen apotheek 
wordt voorzien. 

o Niet alle taken van een MFC worden opgenomen binnen het geneesmiddelen- 
comité PZ (eigen formularium, analyse van geneesmiddelenverbruik, opstellen van 
een jaarrapport apotheek PZ). 

Het is nodig dat het PZ Sint-Norbertus werk maakt van een duidelijk omschreven functie- 
profiel van het geneesmiddelencomité PZ, waarin de taken, de samenstelling, de bevoegd- 
heden en de verantwoordelijkheden vastliggen. 

 
• In de toekomst is het de bedoeling van het PZ Sint-Norbertus om n.a.v. de associatie een 

associatiecomité op te richten. De samenstelling van het associatiecomité zal verder 
worden bepaald in functie van de feedback van het agentschap Zorg en Gezondheid. 
Verslagen zijn momenteel nog niet beschikbaar. 
Voorlopig wordt de stuurgroep apotheek gebruikt als informeel overlegplatform. (AV) 

 
• Sinds kort is er beleidsoverleg om de toekomstige werking van de apotheek voor het PZ 

Sint-Norbertus te herzien. De piste van een eigen aansturing van de PZ-apotheek wordt 
daarbij bestudeerd. (AV) 

 
• De facilitair directeur is belangenbehartiger voor de hoofdapotheker in het directiecomité 

van het AZ. 
De hoofdapotheker maakt geen deel uit van het directiecomité. (AV) 
We bevelen aan om te bekijken of een versterking van de slagkracht van de apotheek, bv. 
door een formalisering van de inbreng van de apotheek in het ziekenhuisbeleid, een meer- 
waarde kan zijn. (Aanb) 
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• De hoofdapotheker maakte een jaarverslag (gezamenlijk voor AZ en PZ) over de werking 
in 2011. Het jaarverslag van 2012 is nog niet klaar op het moment van de audit. (AV) 
Er is geen beleidsplan voor de apotheek. (TK) Wel worden enkele initiatieven voor de 
toekomst voorgesteld in het jaarverslag. 
We bevelen aan om een beleidsplan op te maken voor het geneesmiddelenbeleid in het 
PZ, met SMART-geformuleerde doelstellingen en een actieplan. De gegevens uit het 
jaarverslag, samen met andere elementen zoals cijfers uit het meld- en leersysteem, 
kunnen zo op structurele wijze benut worden in het management van het medicatie- 
gebeuren en in de context van het bredere ziekenhuisbeleid. (Aanb) 

 
• Incidenten op het vlak van medicatiegebeuren (bijvoorbeeld een verkeerd ingevuld voor- 

schrift) worden niet gemeld via het meld- en leersysteem. De apotheek is onvoldoende op 
een gestructureerde wijze betrokken. De hoofdapotheker of één van zijn collega-apothe- 
kers wordt niet betrokken bij de stuurgroep incidentmelding. (TK) 

 
• Het ziekenhuis wacht op de uitrol van het nieuwe elektronisch dossier om alzo ook het 

voorschrijven elektronisch te laten verlopen. Dit wil zeggen dat er op papier wordt voor- 
geschreven. (AV) 
De apotheek heeft geen zicht op het actuele medicatieschema van alle opgenomen patiën- 
ten, onvoldoende zicht op andere relevante patiëntengegevens en geen zicht op de thuis- 
medicatie. (TK) Informatie over bv. allergieën, parameters, labo-uitslagen en essentiële 
medische gegevens zijn ontoegankelijk voor de apotheker. 

 
• De apotheek heeft onvoldoende zicht op het kwaliteitsbeleid en verbeterprojecten in de 

medicatie distributie op afdelingsniveau. (TK) 
 

• De communicatie van de apotheek naar de afdelingen verloopt vooral telefonisch en via 
het intranet. (AV) Aanbeveling om te onderzoeken of de regelmatige aanwezigheid van de 
apotheker op overlegmomenten van de afdelingsverantwoordelijken de doorstroming van 
informatie kan bevorderen. (Aanb) 

 
 

Middelen 
 

• In het PC Sint-Norbertushuis bevinden zich 5 spoedkasten. Deze spoedkasten bevinden 
zich op de volgende afdelingen: (AV) 

o Opname 1 
o Déclick 
o Karbeel 
o De Fase 4 
o PVT Schorshaegen. 

 
De spoedkast wordt gebruikt bij de opstart van medicatie bij een patiënt buiten de 
openingsuren van de apotheek. Nadien gebeurt de aanvulling op basis van een individueel 
voorschrift waarop wordt aangeduid dat de medicatie uit de spoedkast komt. 

 
• De apotheek beschikt over een verpakkingsmachine om unitdosisverpakkingen te maken. 

Deze machine wordt enkel gebruikt wanneer er grote hoeveelheden medicatie opnieuw 
verpakt moeten worden. (AV) 
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Medewerkers 
 

• De apotheek in Duffel heeft 8 (5,6 VTE) apothekers ter beschikking voor AZ Sint-Maarten 
en PZ Sint-Norbertus. Hiernaast kan nog beroep gedaan worden op enkele apotheek- 
assistenten, logistieke assistenten en administratief personeel. (AV) 

 
 

Processen 
 

• Men werkt niet met afdelingsvoorraden maar enkel met patiëntvoorraden van individueel 
voorgeschreven medicatie op de afdelingen. (SP) 

 
• De artsen schrijven manueel voor op een standaard voorschrift dat gehanteerd wordt in 

beide ziekenhuizen. 
Het voorschrijven van narcotische analgetica dient op een apart standaard voorschrift te 
gebeuren. 
Indien er voorschriften in de apotheek toekomen die niet zijn ingevuld volgens de gemaak- 
te afspraken wordt er geen medicatie afgeleverd en gaat het voorschrift terug naar de 
afdeling, waar het terug kan voorgelegd worden aan de desbetreffende arts. (AV) 

 
• De nachtmedewerker noteert elke nacht de temperatuur van de medicatiekoelkast op de 

afdeling (aflezing en manuele registratie). De instructies voor actie zijn duidelijk. Bij af- 
wijkende waarden moet de technische dienst gewaarschuwd worden. (AV) 
Op de temperatuursregistratiebladen van april en mei werden gedurende lange periodes 
afwijkende waarden genoteerd (tot 25 dagen op rij). Op de afdeling was niet geweten 
welke acties precies ter correctie werden ondernomen noch waarom het probleem niet 
opgelost geraakte. Men was ook niet zeker dat de aanwezige medicatie (o.a. insuline en 
glucagon) nog bruikbaar waren. (TK) 

 
De apotheek houdt geen supervisie op de temperatuurcontrole van deze koelkasten op de 
afdelingen. (TK) 

 
• Medicatie wordt door stewards om de 14 dagen geleverd aan de acute afdelingen en 

maandelijks aan de chronische afdelingen. (NC) 
Daarnaast zijn er nog extra leveringen, die dagelijks mogelijk zijn (bv. voor nieuw opgestar- 
te medicatie, magistrale bereidingen, zalf, oogdruppels, “zo nodig”-medicatie). (AV) 

 
• ’s Nachts wordt medicatie klaargezet voor 4 toedieningsmomenten. De medicatie wordt per 

patiënt klaargezet in bakjes die de naam van de patiënt, kamernummer en bedpositie be- 
vatten als identificatie en die bewaard worden in een schuif in het afsluitbare medicatie- 
lokaal. (AV) 

 
• In de medicatiecyclus: klaarzetten, controleren en toedienen wordt zoveel mogelijk een 

verpleegkundige ingezet. (AV) 
 

• Wanneer medicatie is toegediend wordt dit manueel afgetekend op het medicatieschema 
aan de hand van een paraaf. (AV) 

 
• Op de meeste afdelingen komen de patiënten hun medicatie halen aan de deur van het 

medicatielokaal en nemen in onder toezicht. Op sommige afdelingen wordt medicatie door 
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de patiënten zelf beheerd en maakt dit deel uit van het therapeutisch kader waarin patiën- 
ten zich bevinden. (AV) 

 
• Volgende risico’s in de medicatiedistributie en –toediening werden vastgesteld tijdens de 

rondgang op de afdelingen: (TK) 

o Het medicatieschema wordt wekelijks door de nachtverpleegkundige tijdens 
het weekend opgemaakt in een Excelblad, niet gelinkt aan het EPD. Hierdoor 
wordt de informatie m.b.t. medicatie op verschillende plaatsen en op verschil- 
lende manieren bijgehouden, wat het risico op incongruenties en fouten ver- 
hoogt. 
Per week wordt dit schema uitgeprint, waarna verder gewerkt wordt met balpen 
op deze gedrukte versie. Bij nazicht van enkele medicatieschema’s werd vast- 
gesteld dat het stopzetten van medicatie enkel aangeduid wordt door een 
omcirkeling. In het schema was niet te achterhalen wie dit noteerde. Bijkomend 
onderzoek in het EPD toonde wel een gelinkte notitie (medisch order) van de 
arts op dezelfde datum. 
Een omcirkeling van een geneesmiddel betekent op een andere afdeling dat de 
patiënt zijn medicatie geweigerd heeft, maar dat de medicatie wel werd 
aangeboden. De medewerker die dit vastgesteld heeft dient dit ook te para- 
feren. Op een andere afdeling wordt het al dan niet innemen van medicatie niet 
steeds afgetekend. Omdat er ook geen commentaar bij genoteerd wordt, is het 
erg moeilijk om achteraf te weten of de patiënt de medicatie innam en – indien 
niet – waarom deze niet werd ingenomen. 

o Bij de rondgang werden medicatieschema’s opgemerkt waarbij manueel medi- 
catie was bijgeschreven door de behandelend arts. (zie hierboven) 

o Op de afdelingen werden grote voorraden medicatie gezien (waar bovendien 
geen zicht op is). Dit geeft aanleiding tot belangrijke hoeveelheden retour- 
medicatie. 

o In de patiëntenvoorraden en de medicatiebakjes op de afdelingen werden 
verschillende verknipte blisters, losse tabletten zonder verpakking en halve 
tabletten aangetroffen. Hierdoor is geen enkele identificatie meer mogelijk voor 
deze geneesmiddelen (samenstelling, dosering, vervaldatum, zuiverheid, …). 

o De medicatie wordt per patiënt in bakjes bewaard in de afdelingsvoorraad. 
Hierop zijn, in sommige afdelingen, kamernummer en naam niet steeds con- 
sequent aangebracht. 

 
Een elektronisch medicatiedistributiesysteem kan dit werk efficiënter laten verlopen en 
verkleint de kans op fouten. (Aanb) 

 
• Er is geen sluitende controle van de medicatievoorraden in de spoedkasten. Er is geen 

systeem om regelmatig stockcontroles uit te voeren. 
Bij het nakijken van een spoedkast werd duidelijk dat er geen zicht was op de actuele 
stock. (TK) 
Medicatie wordt soms “uitgeleend” aan andere afdelingen; dit wordt genoteerd in een los 
schriftje. Er is geen medicatie-inventaris teruggevonden voor de afdelingsspoedkast 
De geneesmiddelen zitten alfabetisch gerangschikt in de algemene elektronische inven- 
taris, die ook geldt voor het AZ Sint-Maarten. Per geneesmiddel kan hierin o.a. terug- 
gevonden worden in welke spoedkast het geneesmiddel moet zitten. Soms moet een 
medewerker naar een spoedkast van een andere afdeling of van het AZ (op dezelfde 
campus) gaan om een bepaald geneesmiddel te halen. 
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Ongeveer wekelijks dienen medewerkers een geneesmiddel uit een spoedkast te gebrui- 
ken, steeds op basis van een medisch order, waarna de arts via een naschrift voor de 
apotheek de spoedkast weer laat bevoorraden. 
Een meer sluitend opvolgsysteem van de medicatievoorraad van de spoedkasten is aan te 
bevelen. Een systematische controle van de inhoud van de spoedkasten door de apotheek 
kan hiertoe bijdragen. (Aanb) 

 
• Alle artsen die werkzaam zijn in het PZ Sint-Norbertus houden zich bij het voorschrijven 

aan het formularium. (SP) 
Substitutie gebeurt automatisch vanuit de apotheek. Het toevoegen van een medicament 
moet steeds besproken worden met de apotheker. Uitzonderlijk kan een afwijking toe- 
gestaan worden omwille van patiëntgebonden redenen. 
Alle artsen geven jaarlijks een vormingsmoment aan de teamleden over de voorgeschre- 
ven psychofarmaca op de dienst. (AV) 

 
• Er werden geen afwijkingen vastgesteld betreffende het stockbeheer van narcotische 

medicatie. (AV) 
 
 

Resultaten 
 

• De voorbije jaren werd er vanuit het zorgdepartement een inhaalbeweging gemaakt m.b.t. 
de te volgen richtlijnen rond medicatie. Het medicatiebeleid werd als jaardoelstelling 2012 
geformuleerd: ge-update richtlijnen en gerichte vorming waren concrete doelen die door de 
zorgcoördinator, in samenspraak met de apotheek, werden behartigd. 
De procedure “medicatie” is ook terug te vinden is op het intranet. Bij afdelingsbezoeken 
werd gevraagd aan de dienstdoende personeelsleden om deze procedures te tonen, wat 
vlot verliep. (AV) 
De apothekers hebben voor de verpleegkundigen nieuwe richtlijnen geschreven in verband 
met pletmedicatie. Deze richtlijnen zijn ook terug te vinden op het intranet. (AV) 

 
• Ongeveer 70% van de medicatie wordt als unitdose afgeleverd. (AV) 

 
• Alle medicatieklassen die gebruikt worden in het AZ en het PZ zijn opgenomen in het 

ziekenhuisformularium. Er wordt minder dan 5% specialiteiten afgeleverd buiten het 
formularium. (SP) 

 
 
 

7.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

• Er is een visietekst vrijheidsbeperkende maatregelen waarin de aspecten afzondering en 
fixatie tijdens afzondering beschreven worden. Daarnaast zijn er procedures voor afzonde- 
ring en voor fixatie tijdens afzondering. (AV) 

 
• Er is sinds 2012 een multidisciplinaire stuurgroep vrijheidsbeperkende maatregelen die 

vier maal per jaar samen komt. (SP)Daarnaast zijn er vier werkgroepen actief over vol- 
gende onderwerpen: het uitschrijven van een herwerkte visietekst, de optimalisering van 
registratiemomenten, het uitwerken van een procedure cameragebruik en de preventie 
van therapeutisch veiligheidshandelen. (AV) 
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• We bevelen aan om de visietekst vrijheidsbeperkende maatregelen te verruimen tot alle 
mogelijke dwangmaatregelen die gehanteerd (kunnen) worden. (Aanb) 

7.4.1 Afzondering 

Situering 
 

• Er zijn vier gesloten afdelingen (Opname 1,De Ceder, De Luwte A en Twee-link) en drie 
semi-gesloten afdelingen (Sophia, Karbeel en De Fase 1) in het ziekenhuis. (AV) 

 
• Er zijn in het ziekenhuis 18 isolatiekamers, IPAK’s genoemd: 8 op Opname 1, 3 op de 

Luwte A, 2 op Twee-link en telkens 1 op Sophia, De Ceder, De Fase 1, Luwte B en Luwte 
C. 
Afdelingen die niet beschikken over een IPAK, kunnen gebruik maken van een IPAK van 
een andere afdeling. De transfer in deze gevallen is beschreven in een procedure. (AV) 

 
• De praktijk van het afzonderingsbeleid werd op verschillende afdelingen getoetst. Hierbij 

werden meerdere isolatieregisters bekeken en werden isolatiefiches gecontroleerd. De 
infrastructuur van de afzonderingskamers van de afdelingen Opname 1, Sophia, De 
Ceder, De Fase 1 en Karbeel werd gecontroleerd. (AV) 

 
• Er wordt buiten de IPAK’s geen systeem van gesloten deuren gehanteerd. (AV) 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Er zijn goed uitgewerkte procedures voor afzondering en fixatie tijdens afzondering. (SP) 
In de procedures is er aandacht voor de betrokkenheid van de arts, het toezicht om de 30 
minuten bij de patiënt, een dagelijkse medische evaluatie met notities, registratie in het 
register en op follow-up papieren, de communicatie met de familie. 

 
In de afzonderingsprocedure ontbreken volgende aspecten: (TK) 

o De modaliteiten van toezicht zijn onvoldoende uitgewerkt. In de procedure is 
vermeld dat één maal per half uur toezicht wordt gehouden over de patiënt. Er 
is echter niet duidelijk omschreven hoe dit toezicht dient te gebeuren (binnen- 
gaan in de PAK, door het raampje kijken of door controle via een camera- 
monitor) en wat dit toezicht dient in te houden (controle van parameters, bv. 
bewustzijn, vocht- en voedselinname, …). 

o Er zijn geen gebruiksaanwijzingen voor het fixatiemateriaal in de procedure. Zo 
is de omschrijving “Breng materiaal niet te vast en niet te los aan” veel te vaag. 

 
Middelen 

 
• Op de afdeling Opname 1 is er een apart crisisunit met 8 IPAK’ s. De IPAK-kamers hier 

voldoen aan alle architecturale vereisten (er is daglicht, een klok, een vast bed met 
oproepsysteem dat ook bij fixatie bereikbaar is, er zijn twee deuren, er is klimaatregeling, 
een branddetector en er zijn toezicht mogelijkheden via een deurraampje en via camera). 
In sommige IPAK’ s ligt het fixatiemateriaal klaar, in andere niet. (AV) 
Elke afzonderingskamer heeft een individueel toilet, en per vier kamers is er een bad- 
kamer. In de verpleegpost is er een (goed afgeschermde) monitor, waarop één of meer- 
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dere beelden kunnen geprojecteerd worden. In de gang is er per IPAK een aparte kast 
voor persoonlijke spullen. In de IPAK-gang kunnen mensen indien opportuun ook (met 
maximum vier) eten aan tafel. Er is ook een afgesloten tuintje waar mensen buiten 
kunnen. Er is een fitnessruimte met moderne toestellen. Deze is bruikbaar voor patiënten 
van de leefgroepen én voor mensen die in een IPAK verblijven. (SP) 

 
• De ambulance kan bij gedwongen opnames niet tot vlak bij of in het gebouw van Opname 

1 rijden, wat niet ideaal is (o.m. met het oog op ontvluchtingsrisico). (TK) Als risicovol 
ingeschatte ambulanceritten worden, in afspraak met parket, begeleid door politie. 

 
• Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt in de afzonderingskamers 

van andere afdelingen: 
o De ouderenafdelingen hebben 2 gemeenschappelijke afzonderingskamers per 

verdieping (Sophia en De Taag, De Ceder en Karbeel). Deze IPAK ’s liggen op 
het einde van de afdelingen in een gemeenschappelijk stukje gang. Er is in 
deze kamers geen camera, noch geluidsregistratie. Dit bemoeilijkt het toezicht 
op patiënten in isolatie. (TK) 

o Op De Fase 1 en Karbeel is er geen cameratoezicht mogelijk en is er geen 
oproepsysteem voor patiënten. (NC) 

o In de afzonderingskamer IPAK 1 van Sophia en De Taag, waar patiënten 
steeds gefixeerd worden tijdens afzondering, kunnen patiënten geen gebruik 
maken van het oproepsysteem bij fixatie. (NC) 

 
• We bevelen aan om brand- en scheurvrij linnen (en eventueel ook kledij) te voorzien. 

(Aanb) 
 

• Het afzonderingsregister is ingebonden. De voorziene notitieruimte is vaak ontoereikend, 
waardoor de registratie m.b.t. één afzondering over diverse bladzijden doorheen het boek 
is verspreid. (Aanb) Aanvullend is er een opvolgblad per patiënt waarop de observaties 
worden genoteerd (dit wordt na afloop van de isolatie in het papieren patiëntendossier 
ingevoegd). (AV) 

 
• Verschillende afdelingen beschikken over een extra eenpersoonskamer die wordt gebruikt 

om mensen – weliswaar met open deur – even uit de leefgroep te kunnen verwijderen (bv. 
na alcoholgebruik). (SP) 

 
• Er wordt momenteel – samen met de directie – nagedacht over differentiëring in de afzon- 

deringsruimtes (bv. inrichten van comfortrooms als alternatief naast de IPAK’ s). (AV) 
 
 

Medewerkers 
 

• Alle nieuwe medewerkers krijgen een vorming over afzondering. Jaarlijks krijgen alle 
medewerkers een vorming ter opfrissing (preventief therapeutisch veiligheidshandelen); 
dit is een onderdeel van de jaarlijkse verplichte dag vorming. (SP) 
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Processen 
 

• Op Opname 1 zijn er vrij veel lange afzonderingen. (AV) Dit betekent niet dat mensen die 
uren continu in de IPAK doorbrengen: vaak kunnen ze deelnemen aan bepaalde leef- 
groepactiviteiten, kunnen ze beroep doen op de fitnesszaal, … (SP) 

 
• Er wordt niet steeds gebruik gemaakt van de minst ingrijpende vrijheidsbeperkende maat- 

regel. (TK) Er werd opgemerkt dat afzondering met fixatie meermaals gebeurde omwille 
van verwardheid en valpreventie. Op sommige afdelingen gaat afzondering steeds ge- 
paard met fixatie. Daarnaast werd vastgesteld dat een patiënt meerdere weken gedurende 
de nacht in een IPAK werd afgezonderd met 5-puntsfixatie wegens suïcidegevaar. 

 
• In de praktijk wordt de procedure niet steeds gevolgd. (TK) Personeelsleden gaan ’s 

nachts alleen binnen in de afzonderingskamers, hoewel de procedure stelt dat men mini- 
maal met twee moet zijn om binnen te gaan. 

 
• Het toezicht op patiënten tijdens afzondering is onvoldoende sluitend georganiseerd. (NC) 

o Uit de notities in het patiëntendossier is niet steeds af te leiden of het toezicht 
gebeurde via visuele controle door het raam of dat werd binnen gegaan in de 
isolatiekamer. 

o Er wordt ’s nachts niet systematisch (om het half uur nodig volgens de proce- 
dure) bij alle patiënten binnen gegaan in de isolatiekamers (omwille van de 
nachtelijke bestaffing door één medewerker). Bij sommige patiënten wordt ’s 
nachts niet binnen gegaan in de afzonderingskamer, bij andere patiënten is de 
frequentie van binnen gaan onvoldoende. 

 
• De registratie van afzonderingen kent een aantal knelpunten: (TK) 

o Er wordt niet steeds genoteerd of er fixatie gebruikt werd tijdens de afzonde- 
ring. Hierdoor zijn de registratiecijfers van fixatie tijdens afzondering onvolledig. 

o Niet voor elke afzonderingen wordt een aparte afzonderingsfiche ingevuld. Op 
sommige fiches worden meerdere afzonderingsmaatregelen gegroepeerd (bv. 
2 fiches voor 19 nachtelijke afzonderingen op Sophia). Op deze manier zijn 
niet alle gegevens genoteerd voor elke afzondering (naam verantwoordelijke 
verpleegkundige, handtekening verantwoordelijke arts en verpleegkundige, 
beginuur, einduur). Bovendien heeft men zo een onderschatting van het aantal 
afzonderingen op de afdeling. 

o Volgende gegevens ontbraken regelmatig op de fiches: beginuur, einduur, 
handtekening van arts of verpleegkundige. (NC) 

o De dagelijkse medische evaluatie van afzonderingsmaatregelen wordt niet 
systematisch genoteerd. 
De notities van observaties tijdens afzondering zijn soms te summier (voor 
sommige nachten was er maar één notitie “slaapt”). Zo worden vochtinname en 
voeding niet steeds genoteerd en is er weinig systematiek in het opvolgen van 
parameters. 

 
• Er werd een verbetertraject opgestart voor de registraties van afzonderingen: er zal 

gewerkt worden met een betere omschrijving van de redenen van afzondering (de 
codering van de Federale raad voor de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit) en 
parameters zullen meer systematisch genoteerd worden. (AV) Deze manier van 
registreren werd reeds ingevoerd op de afdeling Opname 1. (SP) 
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Resultaten 
 

• In 2012 werden in totaal 433 afzonderingen geregistreerd. Bij 135 van de 433 afzonderin- 
gen was er een periode van fixatie (dit is bij 31,2 % van de afzonderingen). (AV) 
Cijfermateriaal is in detail per afdeling beschikbaar (reden, duur, diagnose, fixatie, …). 
Deze cijfergegevens worden op verschillende fora geanalyseerd en besproken: het zorg- 
overleg, de werkgroep patiëntveiligheid en op de afdelingen zelf. (SP) 
De cijfers zijn een onderschatting van de realiteit door onvolledige registraties. (Aanb) 

 
• De hoofdverantwoordelijke van Opname 1 doet een masterproef rond afzonderen en 

fixeren, en verzamelt momenteel heel wat data hierrond. (AV) 
 

• In de toekomst wil men als onderdeel van een boordtabel met patiëntveiligheidsindica- 
toren heel wat indicatoren over vrijheidsbeperkende maatregelen verzamelen en op- 
volgen. (AV) 

 
• In 2011 werd door het PZ Duffel een symposium met workshops georganiseerd over 

dwang en drang, met aandacht voor de beleving van de patiënt en familieleden. (SP) 

7.4.2 Fixatie 

Situering 
 

• Fixatiemaatregelen (los van afzondering) worden toegepast op de afdelingen met een 
gerontopsychiatrische populatie. Op deze afdelingen (bv. De Ceder en Karbeel) zijn 
voorzettafels, bedsponden, lendenbanden in de zetel, verpleegdekens en halve deuren in 
gebruik. Op de andere bezochte afdelingen wordt buiten de IPAK niet gefixeerd. (AV) 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Er is geen procedure die de voorwaarden voor het gebruik van fixatiemaatregelen 
beschrijft. (TK) 

o Indicaties en tegenindicaties voor de verschillende fixatiemaatregelen zijn niet 
vastgelegd. 

o Er is geen overzichtslijst van het beschikbare fixatiemateriaal met specifieke 
gebruiksaanwijzingen. 

o De modaliteiten voor verhoogd toezicht zijn niet uitgewerkt. 
o De specifieke verantwoordelijkheden van artsen en verpleegkundigen zijn niet 

omschreven, bv. omtrent regelmatige evaluatie van de maatregel. 
o Er zijn geen richtlijnen i.v.m. de registratie in het patiëntendossier. 

 
Medewerkers 

 
• Ondanks de reeds geleverde inspanningen (opname “reductie valincidenten” in de 

beleidsplannen van Sophia en De Taag, sensibilisatie door de cel kwaliteit, opstart van 
een werkgroep terzake, …) blijft er nood aan vorming en opleiding voor de personeels- 
leden van de ouderenafdelingen over valpreventie en fixatiebeleid. (TK) 
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Processen 
 

• Er werd een knelpunt op het vlak van patiëntveiligheid vastgesteld. (TK) Patiënten worden 
in een zetel gefixeerd met een lendengordel zonder tussenbeenstuk. Deze techniek houdt 
een risico in op verhanging. Nochtans beschikt men over driehoek-lendengordel om 
onderuit schuiven in een zetel te vermijden. 

 
• Onrust en valrisico werden meermaals in de patiëntendossiers teruggevonden als reden 

voor fixatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijheidsbeperking de kans op vallen 
niet automatisch doet dalen en dat de kans op ernstige letsels groter is bij valincidenten 
met fixatie. Verder moet men de noodzaak van fixatie bij deze indicatie afwegen tegen de 
nadelen (gezondheidsrisico’s)van fixatie (o.a. immobilisatie). (AV) 

 
• De notities in het patiëntendossier over fixatiemaatregelen zijn onvoldoende. (TK) 

De techniek en de reden van fixatie worden genoteerd in het dossier. Er zijn echter geen 
notities over het verhoogd toezicht, over regelmatige evaluatie van de noodzaak tot fixatie 
door de teamleden, over de informatie die aan familie werd gegeven. 

 
 

Resultaten 
 

• Er zijn geen registratiegegevens beschikbaar over de toepassing van fixatiemaatregelen. 
(TK) 

 
 
 

7.5 Agressiebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

• Er is een procedure agressie en onveiligheid. Daarnaast is er een tekst “Ik en agressie” 
met theoretische achtergrond die gebruikt wordt voor vorming. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• Al meer dan tien jaar is een stress-support team (SST) actief in het ziekenhuis. Hiermee 
was het ziekenhuis een voorloper op het vlak van hulp aan “second victims”. Vijf mede- 
werkers zijn hiervoor specifiek opgeleid en een stuk vrijgesteld van hun andere taken. 
Het SST verzamelt uitgebreide cijfergegevens over zijn tussenkomsten en bevroeg 
medewerkers over hun belevingen omtrent de opvang door het SST. (SP) 

 
• Alle nieuwe medewerkers krijgen een vorming over omgaan met agressie. Jaarlijks krijgen 

alle medewerkers een vorming ter opfrissing. (SP) 
 
 

Processen 
 

• Bij een noodoproep komen een vijftal personeelsleden van andere afdelingen binnen de 
drie minuten te hulp. (SP) 
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Resultaten 
 

• Agressie-incidenten worden al meer dan tien jaar in detail geregistreerd. Men beschikt 
over een massa aan cijfergegevens (tijdstip, plaats, gedragsvormen, toestandsbeeld, 
gevolgen, interventies, tevredenheid personeel) die regelmatig teruggekoppeld worden 
aan de afdelingen. (SP) 

 
• In april 2013 werd in het PZ Sint-Norbertus een symposium georganiseerd waar de 

ervaringen van 10 jaar werking van het SST werden toegelicht aan medewerkers uit de 
sector. (SP) 

 
 
 

7.6 Suïcidebeleid 
 

Situering 
 

• De praktijk van het suïcidepreventiebeleid werd op verschillende afdelingen getoetst. 
Hierbij werden patiëntendossiers bekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

Er is een ziekenhuisbrede visietekst suïcidepreventie, daterend van 2012. Daarnaast is er een 
algemeen suïcidepreventieprotocol en heeft elke afdeling een specifiek suïcideprotocol 
uitgeschreven. (AV) 

 
Medewerkers 

 
 

• Alle nieuwe medewerkers krijgen een vorming over suïcidepreventie. Jaarlijks krijgen alle 
medewerkers een vorming ter opfrissing. (SP) 

 
 

Processen 
 

• Er zijn in het ziekenhuis verschillende protocols in gebruik; er is bv. een verschil in het 
gebruik van niveaus van risico. (TK) Onder meer voor de artsen die op verschillende 
afdelingen werken is dit niet evident. 

 
• Er worden geen gestandaardiseerde vragenlijsten of evidence-based tools gebruikt voor 

de inschatting van het suïciderisico: men hanteert een subjectieve inschatting. (TK) 
Er wordt gezocht naar een goede gestandaardiseerde vragenlijst, onder meer aan de 
hand van de masterproef van de hoofdverpleegkundige van De Fase 4. 

 
• Suïcidaliteit wordt dagelijks bevraagd en op de briefings besproken. Bij verhoogd risico 

wordt een verhoogd toezicht ingesteld. Observaties van verhoogd toezicht worden op 
papieren observatiebladen genoteerd. (AV) Van de dagelijkse bevraging werden geen 
notities terug gevonden in de patiëntendossiers. (TK) 
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Resultaten 
 

• Men beschikt voor de voorbije tien jaar over registratiecijfers van suïcides tijdens een 
opname. MPG geeft 2 suïcides in 2012 en uit de ‘meldingen incidenten in de patiënten- 
zorg’ werden 8 pogingen tot zelfdoding aangemeld in 2012. (AV) 

 
• Eén van de hoofdverpleegkundigen doet in het kader van een masteropleiding onderzoek 

naar het verschil tussen de objectieve en subjectieve inschatting van parasuïcidaal gedrag 
(er werden hiervoor patiënten bevraagd met de routine outcome monitoring op Opname 1, 
Opname 2, Fase 3 en Fase 4). (AV) 

 
 
 

7.7 Patiëntenrechten en klachtenmanagement 
 

• Informatie aan patiënten over patiëntenrechten: (AV) 
o In de opnamebrochure van het ziekenhuis, in de afdelingsbrochures en op de 

website wordt voor informatie over patiëntenrechten verwezen naar de FOD- 
brochure hierover. 

o In de opnamebrochure van het ziekenhuis, in de meeste afdelingsbrochures en 
op de website is informatie over klachten en de ombudspersoon terug te vin- 
den. 

o We bevelen aan om in het ziekenhuis een procedure second opinion op te stel- 
len. (Aanb) 

 
• Klachtenmanagement: 

 
o Er is een interne en een externe klachtenprocedure opgemaakt. (AV) 

 
o In het PZ Sint-Norbertus is een externe ombudspersoon (medewerker van het 

Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen) aan- 
gesteld voor een halve dag per week. (AV) 

 
o De ombudspersoon houdt wekelijks zitdag in zijn bureel bij de hoofdingang van 

het ziekenhuis (vrijdag tussen 9u30 en 12u30). 
Daarnaast is de ombudspersoon telefonisch en schriftelijk bereikbaar. (AV) 

 
o De bereikbaarheid van de ombudspersoon kent een aantal verbeterpunten: 

(Aanb) 
• Voor patiënten die verblijven op een gesloten afdeling of voor patiën- 

ten die in afzondering verblijven, is de toegankelijkheid tot de ombuds- 
persoon onvoldoende gegarandeerd. (TK) De ombudspersoon gaat 
principieel niet ter plaatse naar de afdelingen (visie van het provinciaal 
overlegplatform), tenzij op specifieke vraag van een patiënt of een 
medewerker. 
We bevelen aan om regelmatig langs te gaan op de gesloten afdelin- 
gen (bv. wekelijks op Opname 1, de gesloten afdeling met het gros van 
de gedwongen opnames en de meerderheid van de isolaties) om de 
drempel tot de ombudspersoon zo te verlagen. 
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• Het aanmeldingsformulier voor de ombudspersoon waarnaar ver- 
wezen wordt in sommige afdelingsbrochures is niet gekend door het 
personeel van deze afdelingen. (TK) Beschikbaarheid en bekend- 
making van het beschikbare materiaal (aanmeldingsformulieren 
brochures patiëntenrechten, affiches ombudsfunctie, …) dienen 
actiever te worden opgevolgd door de afdelingshoofden én door de 
ombudspersoon. 

 
• We bevelen aan om ook een mailadres (en niet enkel een telefoon- 

nummer) als contactmogelijkheid te voorzien in de verschillende 
ziekenhuisfolders. 

 
• De affiche met informatie over de ombudsdienst hangt bij sommige 

gesloten afdelingen net buiten de afdeling, buiten het bereik van de 
patiënten. 

 
• Tijdens verlof of ziekte is er geen vervanging voorzien voor de 

ombudspersoon. (TK) 
 

• In functie van het aantal bedden lijkt de aanwezigheid van een halve 
dag per week onvoldoende. 

 
o Jaarlijks worden aanbevelingen gegeven via het jaarverslag van de ombuds- 

dienst. (AV) De preventieve verbeterfunctie zou steviger verankerd kunnen 
worden binnen het verbeterbeleid van het ziekenhuis. De belangrijke spelers 
binnen het kwaliteitsbeleid van het PZ zijn niet op de hoogte van de verbeter- 
punten die geformuleerd zijn door de ombudspersoon. (TK) 
Zo wordt het jaarverslag van de ombudsdienst niet voorgesteld op het directie- 
comité of op de commissie kwaliteit, en is er geen gestructureerd overleg 
m.b.t. verbetermogelijkheden tussen de ombudspersoon, de directie en de 
kwaliteitscoördinator. 
We adviseren om de aanbevelingen van de ombudspersoon en de verbeter- 
punten die verzameld worden via de patiëntentevredenheidsenquête te linken 
om zo een bredere input te hebben voor verbeteracties. (Aanb) 
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8 Resultaten 
 

 

 
 

8.1 Toegankelijkheid 
 

• Aselectieve opnames zijn 24u op 24u mogelijk op de gesloten afdeling Opname 1 en op de 
open afdeling Opname 2. Hiervoor is er een wachtdienst georganiseerd van de opnamestaf 
(bestaande uit psychologen en ASO’s), die ter plaatse komt. Sinds de reorganisatie in 2011 
diende slechts zeer uitzonderlijk een opname geweigerd te worden. (SP) 
Daarnaast is ook rechtstreeks opname mogelijk op verschillende andere afdelingen. Daar 
gelden vaak wel wachttijden (variërend van enkele dagen tot enkele maanden), maar 
patiënten die niet thuis kunnen wachten, kunnen terecht op Opname 2. (AV) 

 
• Het ziekenhuis heeft een aantal ziekenhuisbrede exclusiecriteria: 

o Minderjarigheid 
o Verstandelijke handicap 
o Actuele juridische problematiek, tenzij acceptatie na onderzoek door de 

verantwoordelijke arts 
o Primaire harddrugproblematiek zonder dubbeldiagnose en patiënten met 

heroïnegebruik en/of intraveneus druggebruik 
o Lijst (tijdelijke en voorwaardelijke) beperkende maatregelen 
o Primair lichamelijke problematiek 

 
Opnames met wettelijke voorwaarden (gedwongen opname of internering) van patiënten 
met kenmerken van de hierboven opgelijste exclusies kunnen in een acute psychiatrische 
toestand of crisis soms gerealiseerd worden op Opname 1 (en slechts daar) en zonder 
garantie op interne vervolgbehandeling. (AV) 

 
• Er worden geen kamersupplementen gevraagd voor eenpersoonskamers. Ook ereloon- 

supplementen worden niet aangerekend. Er zijn terzelfdertijd veel eenpersoonskamers ter 
beschikking. (SP) 

 
• Het PZ Sint-Norbertus ligt op een open campus in het centrum van Duffel. Deze is vlot 

bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. (SP) 
 
 
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 
 

• Afdelingen krijgen regelmatig de resultaten van de bevragingen medewerkerstevredenheid 
en patiëntentevredenheid teruggekoppeld. Op afdelingsniveau worden o.b.v. hiervan 
verbeteracties en actieplannen uitgewerkt. (SP) 
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8.3 Patiëntgeoriënteerde zorg 
 

• We bevelen aan om patiënten meer te betrekken bij de evaluatie van het beleid op 
afdelingen en binnen het ziekenhuis (bv. d.m.v. patiëntenraden). (Aanb) 

 
• Omwille van privacy-redenen is bezoek in principe niet toegestaan op de afdelingen. 

Patiënten kunnen met hun bezoek in het dorp of de tuin wandelen of in de cafetaria zitten 
(ook zonder gebruik van een consumptie). (AV) 

 
• Bezoekuren zijn eerder beperkt. We bevelen aan om bezoekuren flexibeler te hanteren. 

Zo is het bv. op afdelingen met ouderenzorg ook vanuit patiëntveiligheid een meerwaarde 
om de aanwezigheid van familieleden bij een patiënt te verhogen. (Aanb) 

 
• We bevelen aan om op meer afdelingen lotgenotengroepen op te starten. (Aanb) Voor 

sommige psychiatrische aandoeningen worden lotgenotengroepen vermeld in aan- 
bevelingen en richtlijnen. 

 
• Op sommige afdelingen is er een duidelijke basisfrequentie beschreven van de contacten 

tussen patiënt en behandelaar (bv. op Sophia is er een wekelijks contact met psychiater 
en psycholoog gepland), op andere afdelingen is de frequentie van opmaak en evaluatie 
van het behandelplan erg gestructureerd (bv. op Opname 2, De Fase 4 en De Ceder). 
(SP) 

 
• We bevelen aan het zorgaanbod te evalueren op zijn interculturele toegankelijkheid. 

(Aanb) 
 
 

8.4 Informatie aan patiënten 
 

• Er is een goede website met de nodige informatie voor patiënten en verwijzers. Er is een 
aparte website met uitgebreide informatie over CEPOS. 
Alle afdelingen hebben een eigen folder en een uitgebreidere afdelingsbrochure. (SP) 

 
• We bevelen aan om meer actief financiële informatie over een opname ter beschikking te 

stellen van patiënten en familie (bv. de beschikbare informatie te verspreiden via de web- 
site of een aparte folder). (Aanb) 

 
 
 

8.5 Betrokkenheid van familie 
 

• Er is verbetermogelijkheid in het ziekenhuis op het vlak van betrokkenheid van familie en 
context: (Aanb) 

o Familie en context van de patiënten worden niet op alle afdelingen systema- 
tisch betrokken tijdens het behandeltraject. 

o Input van familie en context wordt niet systematisch gebruikt voor de evaluatie 
van de organisatie van afdelingen. Zo is er op geen enkele afdeling een 
familieraad actief. 

o Stakeholdersorganisaties zouden meer betrokken kunnen worden op het 
beleids- en bestuursniveau. 
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o Ook vrijwilligers (vaak ex-personeelsleden) geven aan dat ze nuttige feedback 
zouden kunnen geven over verbeterpunten qua organisatie van zorg op 
afdelingen. 

 
 

8.6 Continuïteit van zorg 
 

• Het versturen van ontslagbrieven binnen de week na ontslag wordt sinds tien jaar (per 
arts) opgevolgd. (SP) 

 
• Ontslagbrieven van vorige opnames in het eigen ziekenhuis zijn via het elektronisch 

patiëntendossier niet (steeds) toegankelijk bij heropname op een andere afdeling. (TK) 
Men tracht dit op te lossen door de ontslagbrief af te drukken bij opname en in een 
papieren map mee te geven. Dit gebeurt echter niet systematisch. (AV) 

 
• 9 van de 10 psychiaters doen consultaties in het ziekenhuis. (AV) 

 
• De continuïteit van het therapie-aanbod kent op sommige afdelingen knelpunten: (TK) 

o Op sommige afdelingen is de verlofregeling van therapeuten niet op elkaar 
afgestemd, waardoor het voorkomt dat er tijdens verlofperiodes gedurende 
twee weken wegens afwezigheid van de therapeuten geen therapie wordt 
aangeboden. 

o Vervanging van therapeuten tijdens afwezigheid is niet op alle afdelingen 
geregeld. Zo komt het bij afwezigheid van de psycholoog op de crisisafdeling 
Opname 1 voor dat er voor patiënten geen mogelijkheid is tot gesprek met een 
psycholoog. Binnen het suïcidepreventiebeleid wordt afwezigheid van een 
therapeut als één van de risicofactoren voor suïcide omschreven. 
Er is geen therapie- of activiteitenaanbod tijdens avonden en weekends. Op 
sommige afdelingen is er ook woensdagnamiddag (Sophia) of vrijdag (De 
Ceder) geen therapie-aanbod. 

 
• Op verschillende afdelingen werden in de patiëntendossiers weinig notities teruggevonden 

met observaties van de verschillende therapeuten. Er zijn dagelijkse observaties van de 
sociotherapeuten. De andere therapeuten maken een uitgebreid verslag bij begin van de 
opname, maar daarna zijn er van hen weinig of geen gestructureerde notities meer terug 
te vinden over de gevolgde therapie, de gesprekken, observaties en evolutie van de 
patiënt. Ook de notities van de artsen zijn vaak summier en beperkt tot de opnamebrief en 
de DSM-code. (TK) 

 
• Bij nazicht van vijf patiëntendossiers op afdeling Déclick werd vastgesteld dat alle patiën- 

ten wekelijks kort multidisciplinair besproken worden tijdens een briefing. Standaard 
gebeurt er na drie weken opname nog een uitgebreide multidisciplinaire patiëntbespre- 
king. Van deze besprekingen is een neerslag in het EPD terug te vinden. (AV) Men kan 
niet achterhalen wie bij dit overleg aanwezig is omdat men steeds als routine de verschil- 
lende functies kopieert. We bevelen aan om de werkelijk aanwezigen met naam te ver- 
melden in het verslag. (Aanb) 

 
• Heel wat gegevens worden dubbel genoteerd. Soms wordt eerst in het elektronisch 

systeem geschreven en dan verder op de printout gewerkt (bv. medicatieschema). Ook 
wordt regelmatig manueel genoteerd op papieren dragers en nadien gekopieerd in het 
EPD (bv. specifiek behandelprogramma voor ontwenning). Naast de inefficiënte inzet van 
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personeel, houdt deze werkwijze een risico in dat gegevens fout of onvolledig over- 
geschreven worden en dat de gegevens verspreid worden bewaard, dus niet steeds snel 
toegankelijk. (TK) 

 
• Uit de dossiers op afdeling De Fase 4 kan niet worden afgeleid wanneer de patiënt is 

gezien door psychiater en/of psycholoog. Ook familiegesprekken worden niet sys- 
tematisch geregistreerd, en verslagen van familiegesprekken worden niet in het dossier 
bewaard. Veranderingen van niveau in het suïcideprotocol worden stelselmatig in het 
dossier genoteerd, maar niet de evaluatiemomenten, die nochtans dagelijks gebeuren. 
Opvolgingsobservaties in dit verband worden in een apart dossier genoteerd. (TK) 

 
 
 

8.7 Samenwerking 
 

• Het PZ Sint-Norbertus was mede-oprichter van het Collaborative Antwerp Psychiatric 
Research Institute (CAPRI). Capri bestaat ondertussen 10 jaar. (SP) 

 
• Begin 2011 tekenden het UZA en PZ Sint-Norbertus een samenwerkingsovereenkomst, 

gevolgd door een erkenning als associatie “universitaire opleidingsdienst psychiatrie”, 
ondertussen ook erkend als universitaire ziekenhuisdienst. (AV) 
Deze Universitaire Ziekenhuisdienst bestaat in Duffel uit drie hospitalisatiediensten met 
korte verblijfduur, gericht op behandeling van psychose, angst en depressie (De Fase 2, 
De Fase 4 en Spinnaker). Daarnaast maken de dienst ambulante consultatie psychiatrie, 
het universitair forensisch centrum en de crisis- en liaisonpsychiatrie van het UZA deel uit 
van de Universitaire Ziekenhuisdienst. 
De samenwerking biedt voordelen voor beide ziekenhuizen. 

o psychiatrische patiënten die op de dienst spoedgevallen van het UZA 
terechtkomen, kunnen sneller doorverwezen worden naar een 
gespecialiseerde dienst psychiatrie. 

o ook voor consultaties en liaisonpsychiatrie zal men een gedifferentieerde 
samenwerking uitbouwen. 

o beide ziekenhuizen organiseren een gemeenschappelijke wacht. 
o in het PZ Sint-Norbertus kan meer universitair onderzoek plaatsvinden. 
o 10 specialisten kunnen op één van de afdelingen hun opleiding volgen. 

 
• In het kader van de academische associatie wordt de wachtdienst nu georganiseerd in 

samenwerking met het UZA, en niet langer met AZ Sint-Maarten. Daardoor is de 
beleidsmatige samenwerking met (de PAAZ van) AZ Sint-Maarten stilgevallen. Er zijn 
evenwel concrete plannen om dit overleg op beleidsniveau opnieuw op te starten, onder 
meer met het oog op de geplande centralisering van de A-bedden van AZ Sint-Maarten op 
de campus Zwartzustersvest in Mechelen. (AV) 
We bevelen aan om tot een goede taakverdeling te komen, en om deze afspraken ook 
schriftelijk te formaliseren. (Aanb) 

 
(Residentiële) geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen in de regio is een knelpunt. 
We bevelen aan om te onderzoeken of men binnen de Emmaüsgroep zijn maatschappe- 
lijke opdracht ook kan vertalen in de realisatie van een zorgaanbod inzake geestelijke 
gezondheidszorg voor minderjarigen, bv. door een gezamenlijke inspanning van AZ Sint- 
Maarten en PZ Sint-Norbertus. (Aanb) 
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• PZ Sint-Norbertus participeert aan GGALIMERO, wat staat voor "Geestelijke Gezond- 
heidszorg As Lier-Mechelen Regionaal Overleg", en wat de arrondissementele werking 
van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen (OGGPA) 
vormt. 
GGALIMERO beoogt het verbeteren van de zorg voor mensen met ernstige psychische 
problemen vanuit een voorzienings-overschrijdende inhoudelijke samenwerking. Daartoe 
wordt niet alleen overlegd met de andere partners uit de geestelijke gezondheidszorg, 
maar ook met relevante partners uit andere maatschappelijke sectoren zoals onderwijs, 
cultuur, justitie, welzijnszorg en algemene gezondheidszorg. (AV) 

 
• Er is geen goedgekeurd project 107 in de regio. Binnen GGALIMERO is wel een “Club 

107” waaraan PZ Sint-Norbertus participeert. Binnen dit overleg werden thematische 
werkgroepen opgestart voor elk van de functies zoals voorzien in de “Gids naar een 
betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken”. 
Per werkgroep wordt een analyse gemaakt van de huidige situatie in de regio: het zorg- 
aanbod, de sterktes, de lacunes en mogelijke actiepunten. (AV) 

 
• Een bijzondere vorm van samenwerking is die met de politiezone BODUKAP inzake een 

gemeenschappelijk opleidingstraject rond het omgaan met agressie. Dit moet het samen 
en eenvormig handelen tijdens een gebeurlijke interventie van de politie in het PZ bevor- 
deren. (SP) 

 
 
 

8.8 Cijfergegevens 
 

• Sinds de reorganisatie van het zorgaanbod in 2011 steeg het aantal opnames met onge- 
veer 20 %. In 2012 waren er 2.431 opnames, waarvan 1.296 eerste opnames in PZ Sint- 
Norbertus (53,3 %) en 1.135 heropnames (46,7 %). 
100 van de 2.431 opnames waren partiële opnames in daghospitalisatie: 82 op Arkel, 14 
op Cepos, 1 op Fase 1, 1 op Spinnaker en 3 op Opname 2. 
Na aftrek van de specifieke werking op Cepos en Arkel betreft het 1.815klinisch-psychia- 
trische opnames, waarvan ongeveer de helft (49 %) eerste opnames in PZ Sint-Norbertus. 
Een kleine meerderheid van de patiënten (53,1 %) is vrouwelijk, en het gros komt uit de 
arrondissementen Antwerpen en Mechelen (respectievelijk 41,4 en 37,5 %). (AV) 

 
• De opnames worden de laatste jaren ook korter. In 2012 duurde 44 % van de voltijdse 

opnames minder dan een maand. De gemiddelde verblijfsduur van alle ontslagen patiënten 
(n = 2.419) was 106 dagen. (AV) 

 
• Aan 191 opnames waren wettelijke voorwaarden verbonden (waarvan 170 nieuwe 

gedwongen opnames en 13 opnames verder verblijf in het kader van gedwongen 
opname). (AV) 

 
• In 2012 werden 178.452 ligdagen gerealiseerd, wat overeenkomst met een gemiddelde 

bezettingsgraad van 81,13 %. (AV) 
 

• Uit de opgevraagde cijfergegevens van 2012 blijkt dat er 16 minderjarigen werden op- 
genomen op de afdelingen voor volwassenen, waarvan geen enkele jonger dan 16 jaar. 
(AV) 
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