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1 Inleiding 
 

 

 
 

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

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

 
Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die 
doorgegeven worden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Het ziekenhuis maakte van 
deze mogelijkheid gebruik. Deze slotbespreking ging door op 22 november 2013, in zaal 21.22 
om 10 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert-II laan 35 te 1030 Brussel). 

 
 
 

1.1 Toepassingsgebieden 
 

Tijdens de audit wordt gefocust op kwaliteit van zorg: 
 

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

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

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

 
 
 

1.2 Definities 
 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 
 

Algemene vaststellingen (AV) 
Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige 
achtergrondinformatie, 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. 
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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 
interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 
conformiteit". 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 
kwalificatie van de vaststellingen alsook, voor sommige 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, 
therapeutisch beleid, cijfergegevens, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid - lerende omgeving, 
patiëntenrechten en ombudsfunctie, apotheek en PZ-afdelingen. 

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

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

 
Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 
voorbereidende fase verkregen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 
zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 
bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende opvolgingsverslag, de website 
van het ziekenhuis… 

 
Er werden 26 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met de 4 directieleden (waaronder de hoofdgeneesheer en de directeur 
patiëntenzorg ad interim, die daarnaast als kliniekcoördinator ook een staflid is), 5 psychiaters, 
5 stafleden (kwaliteitscoördinator, algemeen therapiecoördinator en 3 kliniekcoördinatoren 
waarvan 1 ook interne ombudspersoon is), 12 verpleegkundigen waarvan 5 
afdelingscoördinatoren, 1 hoofdapotheker, 3 psychologen, het diensthoofd van de 
personeelsdienst en 1 externe ombudspersoon. 
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Alle klinieken werden tijdens de audit bezocht. Het gaat om volgende afdelingen: 
- Kliniek 1 (verslaafdenzorg): afdeling 10 en 11 
- Kliniek 2 (psychosenzorg): afdeling 21 en 22 
- Kliniek 3 (Ouderenpsychiatrie): afdeling 31 
- Kliniek 4 (Persoonlijkheidsstoornissen en depressie): afdeling 41 
- Kliniek 5 (Intensieve psychiatrische behandeling): afdeling 51 (PICU) 
- Afdeling 63: rehabilitatie 

 
De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde 
documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang 
van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, 
registratiegegevens). 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 

XXXX Hoofdauditor 
 

XXXX Auditor 
 

XXXX Auditor 
 
 
 

1.5 Auditplan 
 
 

Donderdag, 12 september 2013 

 XXXX XXXX XXXX 

9:00 
– 

10:00 

Toelichting bij het auditproces door de auditoren (15’) en korte voorstelling van en 
door het ziekenhuis 

10:00 
– 

12:00 

Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

12:00 
– 

13:00 

Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13:00 
– 

14:00 

Dwangmaatregelen, 
suïcidebeleid, 
agressiebeleid 

Medicatiebeleid (apotheek) Afdelingsbezoek 

14:00 
– 

15:00 

Afdelingsbezoek 
Check medicatie in dossiers 

Ombudsfunctie 

5 
Auditverslag   Psychiatrisch   Ziekenhuis   Onze   –   Lieve   –   Vrouw,   Brugge,   E963, 
September 2013 

 



 
 
 
 

Maandag, 23 september 2013 

 XXXX XXXX XXXX 

9:00 – 
11:00 

Kwaliteitsbeleid + resultaten 
van klanten en medewerkers 

Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

11:00 
– 

13:00 

Algemeen beleid Therapeutisch beleid Personeelsbeleid 

Medisch beleid 

13:00 
– 

14:00 

Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

14:00 
– 

14:30 

Afrondend gesprek (met algemeen directeur of hoofdgeneesheer of 
verpleegkundig directeur) 
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2 Situering van de voorziening 
 

 

 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis Onze – Lieve – Vrouw 

Adres Koning Albert I-laan 8 

Gemeente 8200 Brugge 

Telefoon 050 / 30 18 00 

Fax 050 / 30 18 01 

E-mail info@olv.gzbj.be 

Website www.pzolv.be 

Inrichtende macht vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

 
 
 

2.2 Organogram 
 

Directiecomité 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Directeur patiëntenzorg (ad interim) XXXX 

Personeelsdirecteur XXXX (vanaf oktober 2013) 

Directeur ondersteunende diensten XXXX 

Medische raad 

Voorzitter medische raad XXXX 

 
 
 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 
 

A XXXX 

T XXXX 

Sp-psychogeriatrie XXXX 

 
 
 

2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 
opname 

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

 

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

Sp- 
psyger 

TOTAAL 

135 24 6 107 
(77) 

50 10 60 20 412 (382) 
bedden 

 
- Functie ziekenhuisapotheek 

De getallen tussen haakjes wijzen op de effectieve situatie waarbij 30 bedden buiten gebruik 
werden gesteld en waarbij de middelen ingebracht werden in het Netwerk GGZ Noord-West- 
Vlaanderen. 

 
 

2.6 Historische en geografische situering 
 

De geschiedenis van de instelling is gedocumenteerd tot in de Middeleeuwen. Er is rond 1600 
sprake van 5 ‘krankzinnigen’ die van het stedelijke ‘dulhuus’ werden overgebracht naar Sint- 
Juliaan-ten-Dullen in de Boeveriestraat, alwaar religieuzen instonden voor de verzorging. Op 5 
juli 1842 werd de congregatie van de Zusters van de Bermhertigheid Jesu gesticht op initiatief 
van de toenmalige directeur van Sint-Juliaan (kanunnik XXXX) en de algemeen overste van de 
Apostolinnen (XXXX), met als hoofdopdracht de psychisch lijdende mens in al zijn noden bij te 
staan, met Sint Augustinus als inspiratiebron. Eind 1906 werd gestart met de bouw van een 
nieuw ziekenhuis op het huidige domein, net buiten de stadspoort, dat vanaf augustus 1910 
plaats zou bieden aan maximaal 450 vrouwelijke patiënten (waarvan 400 arme en 50 
betalenden), terwijl de mannelijke patiënten, die werden toevertrouwd aan de Broeders van 
Liefde, in 1931 naar Beernem verhuisden. 

 
Het neogotische gebouw in Zandvoordse baksteen weerspiegelt de toenmalige tijdsgeest: 
centraal in het gebouw bevindt zich de ziekenhuiskapel met een groot en hoog eenbeukig 
schip als symbool van de heropbloei van het geloof en het belang van het geloof als heilzame 
factor voor personen met een geestelijke stoornis. De voorgevel van het gebouw springt sterk 
in het oog door de talloze raampartijen, trapgevels en torentjes (in de stijl van de 
patriciërswoningen uit de Brugse binnenstad). Aan de achterzijde hiervan bevonden zich 
diverse vleugels met slaapzalen voor de patiënten in een eenvoudige, sobere stijl. Per klinisch 
beeld was een vleugel voorzien, hetgeen in die tijd vooruitstrevend was. Het gehele domein 
werd omgeven met een hoge muur. 

 
De wereldoorlogen zorgden, door de gedwongen verhuis van patiënten en personeel, voor een 
grote terugval van de activiteiten. Na de tweede wereldoorlog herstelde het ziekenhuis zich 
langzaamaan. De tweede helft van de twintigste eeuw stonden herhaaldelijke aanpassingen 
centraal om de infrastructuur in overeenstemming te brengen met nieuwe visies en 
behandelmethodes. Naast aanpassingen aan de gebouwen werd in 1989 letterlijk een bres 
geslagen in de ziekenhuismuur aan de kant van het station en in de bres werd een stenen 
kunstwerk (“De Open Poort” van Paul Perneel) geplaatst waarmee het ziekenhuis op 
symbolische wijze de nieuwste visie op de geestelijke gezondheidszorg weergeeft: dat 
psychiatrisch zieken niet langer opgesloten moeten zitten, maar deel uitmaken van de 
maatschappij. In het kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg 
(“artikel 107”) stelde het ziekenhuis de financiële middelen van 30 bedden ten dienste van het 
netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen. Aan de achterzijde van het domein werd eerder een 
psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT Sint-Augustinus) gebouwd met 60 plaatsen. Daarnaast 
participeert de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ (die per 1 januari 2000 de 
exploitatie van het ziekenhuis en het PVT verwierf van de vzw Zusters van de Bermhertigheid 

8 
Auditverslag   Psychiatrisch   Ziekenhuis   Onze   –   Lieve   –   Vrouw,   Brugge,   E963, 
September 2013 

 



Jesu) in het beleid van de vzw Beschut Wonen Brugge, die een erkenning heeft voor 155 
plaatsen voor beschut wonen. 

 
Samen met het PZ Sint-Amandus te Beernem en het Psychotherapeutisch Centrum 
Rustenburg biedt het PZ Onze-Lieve-Vrouw psychiatrische zorg aan in het noorden van West- 
Vlaanderen. Zuidelijker, in Pittem, ligt de Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en 
psychotherapie en ten zuid-westen, in Ieper, het PZ Heilig Hart. Naar het oosten toe situeert 
zich het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan te Eeklo. 
Qua algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling zijn in het Brugse het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende (campussen Sint-Jan en Sint-Franciscus-Xaverius) en het AZ Sint-Lucas 
(met naast een afdeling voor volwassenen ook een K-dienst) te vermelden. Noordwaarts is er 
een afdeling in het AZ Zeno (campus O.L.V. ter Linden te Knokke). In het zuiden hebben te 
Roeselare het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen (campus Weststraat) en het Stedelijk 
Ziekenhuis Roeselare (die momenteel aan het fusioneren zijn tot AZ Delta), en te Tielt het Sint- 
Andriesziekenhuis een psychiatrische afdeling. In het westen zijn er geen psychiatrische 
ziekenhuizen, wel zijn er psychiatrische afdelingen te Oostende in het AZ Damiaan en op de 
campus Henri Serruys van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, en te Veurne, in het AZ Sint- 
Augustinus. 
Op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg ligt het ziekenhuis in het werkingsgebied van 
het CGG Noord-West-Vlaanderen (Brugge – Oostende – Torhout). 
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3 Leiderschap 
 

 

 
 

3.1 Beleidsorganen 
• De vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ beheert naast het psychiatrisch 

ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te 
Ieper (samen met het PVT Het Tempelhof) en het Psychotherapeutisch Centrum 
Rustenburg (samen met het Revalidatiecentrum Ingelburgh) te Brugge. Het PVT Sint- 
Augustinus wordt, naar analogie met Het Tempelhof, als een aparte instelling beschouwd 
maar hoort qua beheer samen met het Onze-Lieve-Vrouw. De Raad van Bestuur (RvB) 
komt maandelijks samen en telt 14 leden (10 gewone leden met stemrecht en de 3 
algemeen directeurs en de algemeen coördinator zonder stemrecht). Van iedere 
vergadering wordt grondig verslag gemaakt. 
De RvB telt 3 commissies: de renumeratiecommissie die advies geeft over de verloning 
van de directie- en bestuursleden, het strategisch comité dat advies geeft over de 
belangrijkste keuzes met een strategische impact, en het (nieuwe) bestuurscomité. 

 
De leden van de Raad van Bestuur voelden aan dat ze voor een aantal uitdagingen 
stonden. Hiertoe hebben ze, onder begeleiding van een extern adviseur, nagedacht over 
structuur, positie en samenstelling van de raad. Qua samenstelling was er al een 
beweging ingezet waarbij meer en meer leden van de stichtende congregatie vervangen 
werden door leken. Bij die vervanging laat men zich nu leiden door een studie over de 
aanwezige versus benodigde/gewenste expertise (bv. maatschappelijke verwevenheid, 
jurisdictie…). Qua structuur en positionering bleek, door het centraliseren van een aantal 
taken op groepsniveau, er nood te zijn aan een uitvoerend orgaan op vzw-niveau, een 
soort dagelijks bestuur. Dit momenteel opstartend bestuurscomité (algemeen coördinator, 
voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur en de drie algemeen directeurs) zal 
de leiding krijgen over alle groepen die overkoepelend werk leveren (onder andere de 
stuurgroepen bouw en informatica). (AV) 

 
• Vanuit het ziekenhuis wordt er geparticipeerd aan het netwerk GGZ Noord-West- 

Vlaanderen. In de voorbereiding en de start van dit project van vermaatschappelijking 
kroop de laatste jaren veel tijd en energie. Het ziekenhuis werpt zich op als trekker van 
heel wat subprojecten. (SP) 
Binnen de functie 2 zijn er nu twee teams actief in de Brugse regio: een Mobiel Crisis 
Team (MCT) en een Mobiel BehandelingsTeam (MBT). Om alles in goede banen te leiden 
werden er verschillende werkgroepen opgericht (bv. per functie: werkgroep “functie 2a” 
netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen, werkgroep “functie 2b” netwerk GGZ Noord West- 
Vlaanderen…, of meer overkoepelend: werkgroep “verknoping”), terwijl er een 
overkoepelende stuurgroep GGZ Noord-West-Vlaanderen werd geïnstalleerd en een 
medisch college van het netwerk GGZ. 
Daarnaast is er “Periodiek Overleg” tussen de directieleden van de twee promotoren (PZ 
OLV en PZ Sint-Amandus). (AV) 

 
• Het directiecomité (DC) vergadert wekelijks en bestaat uit 5 leden: de algemeen directeur 

en de 4 departementele hoofden (hoofdgeneesheer, directeur patiëntenzorg, directeur 
personeelsdienst en directeur ondersteunende diensten). 
Er is wekelijks overleg tussen de algemeen directeur en elk van de directieleden. 
Daarnaast is er ook tweewekelijks een overleg tussen de directeur patiëntenzorg en de 
personeelsdirecteur (over de personeelszorg) en tussen de personeelsdirecteur en de 
directeur ondersteunende diensten. Verder zien de hoofdgeneesheer en de directeur 
patiëntenzorg elkaar wekelijks tijdens het Therapeutisch ZiekenhuisBestuur en 
maandelijks in de vergadering leidinggevenden, terwijl de directieleden elkaar wekelijks 
zien (zonder de hoofdgeneesheer) tijdens het Facilitair Ziekenhuis Bestuur. (AV) 
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• De hoofdapotheker, die geen deel uitmaakt van het directiecomité, wordt nu beleidsmatig 
enkel betrokken via een maandelijkse overlegvergadering met de algemeen directeur. Met 
de hoofdgeneesheer, de directeur patiëntenzorg en de directeur ondersteunende diensten 
is er enkel ad hoc overleg (zonder verslaggeving). Dit is onvoldoende om tijdig op de 
hoogte te zijn van beleidspunten en om voldoende te kunnen wegen op 
beleidsbeslissingen. (TK) 

 
• In het ziekenhuis werken er 9 psychiaters (waarvan 7 voltijds) en 1 algemeen 

geneeskundige (deeltijds). Er zijn 5 consulterende artsen, 3 internisten (met een beurtrol), 
1 tandarts en 1 assistent in opleiding gynaecologie. De medische raad wordt gevormd 
door 5 psychiaters-stafleden. De hoofdgeneesheer maakt deel uit van de medische raad. 
Een aantal vergaderingen gaan door met alle artsen-stafleden, dan is er sprake van de 
“medische staf”. In 2011 waren er 7 medische raden en 3 medische stafvergaderingen, in 
2012 was de verhouding 5/2. 
Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt. (AV) 

 
• Er is een tabel opgemaakt van de verschillende beleidsorganen waarin per overleg de 

doelstelling, de samenstelling, voorzitter en verslaggever, de bevoegdheden, de 
vergaderfrequentie, het vergadertijdstip en de vergaderplaats is beschreven. (SP) 

o Op niveau van het netwerk GGZ Noord West-Vlaanderen: 
• Project 107, werkgroep directiecomité OLV (maandelijks) 
• Stuurgroep netwerk GGZ regio Noord West-Vlaanderen (maandelijks) 
• Bureau stuurgroep netwerk 107 (maandelijks) 
• PET Forum (Psychiatrisch Expertise Team (4x/jaar) 
• Werkgroep Mobiel Crisis Team (functie 2a) (6-wekelijks) 
• Werkgroep Mobiel Behandel Team (functie 2b) (6-wekelijks) 
• Werkgroep functie 3, subfunctie arbeid 
• Werkgroep functie 3, subfunctie activering 
• Regionale werkgroep activering Brugge (functie 3) 
• HR-cel voor de twee mobiele teams 

o Op niveau van de vzw gaat het om: 
• De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur 
• Het Bestuurscomité 
• De vzw Directiegroep 
• Het Centraal Bouwcomité 
• De Stuurploeg Informatica (SPI) 
• De Reflectiecommissie Ethiek (4x/jaar) 

o Op ziekenhuisniveau gaat het om: 
• Het Directiecomité (wekelijks) 
• Het Facilitair Ziekenhuisbestuur (FZB, wekelijks) 
• Het Therapeutisch Ziekenhuisbestuur (TZB) 
• De Algemene Staf (maandelijks overleg tussen directie en artsen, 

soort POC) 
• De Medische Raad (MR), regelmatig uitgebreid tot Medische Staf 
• De Stuurgroep Kwaliteit en Patiëntveiligheid (3-maandelijks) 
• Het Kernteam Kwaliteit (maandelijks) 
• De Ethische overlegoverlegorganen (Commissie voor Medisch Ethiek 

(CME of Toetsingscommissie, voor studies), Lokale Commissie voor 
Ethische Begeleiding (CEB voor uitwerking ethisch beleid en 
behandeling ethische vragen) en de Lokale Commissie voor Ethische 
Consultatie (ad hoc bijeenkomst bij dringende ethische problemen)) 

• De Algemene en de Financiële Informatievergaderingen 
• De PR-Cel 
• De Commissie Kunst-in-Huis 
• Het Comité Ziekenhuishygiëne 
• Het Medisch Farmaceutisch Comité (MFC) 
• Het Comité voor Medisch Materiaal (CMM) 
• De Ondernemingsraad (OR) 
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• Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 
• Het Permanent Comité Rampenplan 

o Per departement 
• Departement Ondersteunende Diensten (6 soorten, o.a. Stuurgroep 

bouw OLV, lokaal Bouwcomité, vergadering leidinggevenden 
ondersteunende diensten) 

• Personeelsdepartement (6 soorten) 
• Departement Patiëntenzorg en Medisch departement (14 types, o.a. 

vergadering leidinggevenden patiëntenzorg, Therapeutische 
Ziekenhuisraad, Kliniekbesturen, Kliniekraden, Afdelingsbesturen, 
Vakgroepen… tot de klassieke briefings) 

o Op afdelingsniveau 
• Briefings 
• Verpleegkundige overdracht 
• Interdisciplinaire vergaderingen (IDV) 
• Patiëntenbesprekingen 
• Verpleegkundig werkoverleg 
• Werkoverleg met nachtverpleegkundigen 
• Intervisie 
• Thema-vergaderingen 
• Therapeutenoverleg 

o Andere 
• Vergadering dienst Vrije Tijd 
• Vergadering CWC 
• Dienstvergadering Vakcentrum 
• Teamoverleg pastorale dienst 
• Werkoverleg kinesistherapeuten en psychomotore dienst 
• Teamvergadering kinesitherapeuten en psychomotore dienst 
• Teamvergadering medische dienst 

In het ziekenhuis is er door deze sterk uitgebouwde communicatiestructuur een sterke 
vergadercultuur gegroeid, en blijken de medewerkers goed geïnformeerd en bij alle 
aspecten van de werking betrokken. Bovendien wordt van al deze formele 
overlegmomenten een gedegen verslaggeving bijgehouden. (SP) 

 
In deze sterkte schuilt echter ook een gevaar. Ondermeer door de ontwikkeling van 
bijkomende niveau’s (de gekantelde structuur binnen het departement patiëntenzorg met 
daarin kliniek- en afdelingsniveaus, het vzw-niveau boven het ziekenhuisniveau en sinds 
kort het netwerkniveau) met inherent hieraan de noodzaak tot overleg, is de lijst van 
vergaderingen zeer uitgebreid geworden en bestaat voor sommige medewerkers een 
groot deel van hun werk uit vergaderen. Uit de gevoerde gesprekken bleken heel wat 
medewerkers de huidige manier van werken als zeer tijdrovend, ondoorzichtig (niet meer 
duidelijk wie er wanneer een beslissing neemt) en frustrerend (oorspronkelijke goede 
ideeën raken ver- en misvormd naarmate ze meer besprekingsniveaus moeten 
doorlopen). 
Als het ziekenhuis het dynamiserende en vernieuwende effect van nieuwe ideeën en 
visies in de toekomst wil blijven ervaren, dan moet er gezocht worden naar een manier om 
deze uitgebreide structuur af te slanken, hetzij door niveau’s te schrappen, hetzij door 
vergaderingen met een gelijkaardige samenstelling of doelstelling te fusioneren qua aantal 
en/of samenstelling van al deze overlegvergaderingen, hetzij door radicaler te kiezen voor 
een hiërarchisch versus een gekantelde aansturing. (Aanb) 

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

• Op bestuurlijk vlak wordt gewerkt met een klassieke departementele structuur. (AV) Er zijn 
vier departementen (medisch departement, verpleegkundig therapeutisch departement, 
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departement ondersteunende diensten, personeelsdepartement), met telkens aan het 
hoofd een directeur. Zij vormen, samen met de algemeen directeur het directiecomité. 

o Het medisch departement bestaat uit de psychiaters, de huisarts en de 
consulterende specialisten. Vanuit dit departement wordt een aantal 
psychiaters gedetacheerd naar het Netwerk GGZ (mobiel crisis team + 
medisch college) en naar het Mobiel Vroeg Interventieteam voor Psychosen 
(MVIP). 

o Het departement ondersteunende diensten bestaat uit de voedingsdienst, het 
economaat, de schoonmaak, de linnendienst, de receptie, de administratie en 
boekhouding, de dienst systeembeheer en de technische diensten. 

o Het personeelsdepartement bestaat uit de personeelsdienst, de dienst 
communicatie, het documentatiecentrum en de (verpleegkundigen van de) 
arbeidsgeneeskundige dienst. 

o In het verpleegkundig therapeutisch departement is er sinds 2005 een partiële 
kanteling doorgevoerd: per pathologie is er een kliniek, die zelf uit maximaal 3 
afdelingen is opgebouwd (dagafdeling, opname-afdeling en behandel- 
afdeling). Iedere afdeling vormt een afzonderlijk geheel met vaste 
verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, bewegingstherapeuten… 
De vroegere hiërarchische indeling bleef deels behouden (vervanging van 
hiërarchische lijnen door vakgroepen per discipline) terwijl op therapeutisch 
vlak een nieuwe drieledige indeling ontstond, telkens geleid door een trio van 
zorgverleners (psychiater, psycholoog en verpleegkundige als coördinator). 
Op ziekenhuisniveau gaf dat een Therapeutisch ZiekenhuisBestuur 
(hoofdgeneesheer, algemeen therapiecoördinator, directeur patiëntenzorg, 
aangevuld met de algemeen directeur) en een breder samengestelde 
adviserende Therapeutische ZiekenhuisRaad, per kliniek een kliniekbestuur 
(kliniekpsychiater, kliniekpsycholoog en kliniekcoördinator) dat twee- of 
driewekelijks bijeenkomt en per afdeling een afdelingsbestuur (bestaande uit 
de afdelingspsychiater, de afdelingspsycholoog en de afdelingcoördinator of – 
verantwoordelijke). Deze afdelingsbesturen worden geflankeerd door de dienst 
vrije tijd, de dienst activering en de medische dienst somatiek. Elk van deze 
drie bestuursniveau’s heeft een beslissende, een adviserende en een 
informerende rol. 
Afdeling 63 maakt geen deel uit van een kliniek, en daar is het 
afdelingsbestuur dus ook een soort van kliniekbestuur. Verder vormen de 
afdelingen 51 en 52 wel de kliniek 5, maar is er daar geen kliniekbestuur 
aangesteld. Dit heeft voor een deel ook te maken met de therapeutische 
positie van deze 3 afdelingen: de afdelingen 51 en 52 hebben te maken met 
gedwongen opnames, crisisopnames en intensieve behandelingen zonder dat 
er sprake is van een uniforme diagnostische doelgroep, terwijl alle afdelingen 
los van de oorspronkelijke diagnose, kunnen verwijzen naar de 
rehabilitatieafdeling. 

 
• Terwijl de Raad van Bestuur een steeds grote diversiteit vertoont qua expertise, 

vermindert de gemeenschappelijk kennis over en/of ervaring met de ziekenhuiswerking. 
We bevelen aan dat er zou voorzien worden in een grondige inscholing/stage op dat vlak 
voor alle nieuwe leden en dat alle nieuwe leden een opleiding over ziekenhuisbeleid, - 
management en/of -financiering zouden volgen. (Aanb) 
Momenteel zetelt er niemand in de RvB met medische expertise of met expertise over de 
hedendaagse klinische praktijkvoering. Zelfs de hoofdgeneesheer wordt niet standaard 
uitgenodigd op de vergaderingen. Daardoor kunnen ideeën niet onmiddellijk afgetoetst 
worden op hun eventuele positieve of negatieve weerslag op het dagelijks klinisch 
functioneren. Dit kan nu alleen na de vergaderingen of via het (adviserende) strategisch 
comité waarin enkele artsen zetelen. (Aanb) 

 
• De algemeen directeur werkt in dit ziekenhuis sinds 1972. Ze leidt het ziekenhuis al sinds 

1999, daarvoor was zij 11 jaar directeur patiëntenzorg. Zij gaat in de loop van 2014 op 
pensioen. 
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De hoofdgeneesheer is, sinds april 2013, aangesteld voor onbepaalde duur voor 15 uren 
per week. Daarnaast werkt zij gedurende 30 uur als psychiater in het ziekenhuis (24 uur 
klinisch werk en minstens 3 uur consultaties). Zij kan geen beroep doen op specifieke 
administratieve ondersteuning, er is wel enige ondersteuning vanuit het 
directiesecretariaat en vanuit het medisch secretariaat. 

 
Het departement patiëntenzorg wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg (1 
VTE). Dit directielid is gedurende langere tijd afwezig en wordt momenteel vervangen door 
een staflid (stafmedewerker patiëntenzorg en kliniekcoördinator kliniek 2), met wie het 
gesprek werd gevoerd. De directeur patiëntenzorg is de hiërarchisch verantwoordelijke 
voor de verpleegkundigen, psychologen, en alle andere therapeuten. 

 
De directeur van het departement Ondersteunende Diensten zal binnenkort Algemeen 
Coördinator worden van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. Binnen het 
Personeelsdepartement tenslotte start vanaf 1 oktober een nieuw directielid, dat extern 
werd aangeworven. (AV) 

 
Door de overplaatsing van de directeur ondersteunende diensten, de wissel van 
hoofdgeneesheer, de nakende pensionering van de algemeen directeur, het vertrek van 
de personeelsdirecteur en de ziekte van de directeur patiëntenzorg, dreigt op korte tijd 
veel expertise verloren te gaan. 
Zo volgden bv. alle directieleden een interne opleiding over Kwadrant, woonden ze de 
netwerkdagen bij van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verpleegwetenschappen, volgden 
ze vorming over het werken met projectfiches en de PDCA-cyclus… Op die manier 
deelden de directieleden een gemeenschappelijke kennis en taal wanneer er gepraat werd 
over beleidsevaluatie en –planning en over kwaliteit. (SP) 
We bevelen daarom aan om er over te waken dat de nieuwe directieleden zo snel mogelijk 
gelijkaardige intensieve opleidingen zouden kunnen volgen. Om te verhinderen dat 
expertise verloren gaat, zou het goed zijn om zoveel mogelijk geïnteresseerden in de 
organisatie te stimuleren om kwaliteits- en managementsopleidingen te laten volgen. Ook 
voor de artsen zouden meer stimulansen mogen voorzien worden tot het volgen van 
managementsopleidingen (bv. algemeen management van zorginstellingen, opstellen 
beleidsplannen…). (Aanb) 

 
• Om het beleid uit te stippelen en te evalueren wordt er in het ziekenhuis al sedert vele 

jaren gewerkt met beleidsplannen en jaarverslagen. 
Er is een algemeen jaarverslag, dat zeer uitgebreid is en alle verwezenlijkingen in de 4 
departementen en de bijhorende diensten beschrijft, samen met een beschrijving van wat 
op vzw-niveau en in het netwerk gebeurt. Dit jaarverslag is in feite een samenvoeging van 
verschillende afzonderlijke jaarverslagen (bv. medische consultatie, vakgroep, 
afdelingsjaarverslagen…). Zo beschikt elke kliniek en iedere afdeling over een jaarverslag. 
Deze jaarverslagen zijn online beschikbaar voor alle medewerkers van het ziekenhuis via 
het intranet. (SP) 

 
Qua beleidsplannen is er een algemeen beleidsplan op directieniveau, een beleidsplan 
patiëntenzorg, kliniekbeleidsplannen en afdelingsbeleidsplannen. De beleidsplannen 
moeten telkens aan het hogere niveau worden voorgelegd en goedgekeurd. Eenzelfde 
systematiek wordt gevolgd in het departement ondersteunende diensten en in het 
personeelsdepartement. (AV) Alleen de apotheek heeft nog geen beleidsplan. (Aanb) 

 
Tussen de beleidsplannen onderling zijn er duidelijke verschillen merkbaar: sommige zijn 
eerder vaag en in algemene termen opgesteld (medisch beleidsplan), andere zijn SMART- 
geformuleerd. (SP) Een vast sjabloon zou voor meer uniformiteit kunnen zorgen. (Aanb) 
Sommige departementen werkten met een voorbeeldsjabloon (met praktische  
voorbeelden zodat de medewerkers konden zien welke informatie onder welke rubriek 
verwacht werd), andere niet. 
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De beleidsplannen op afdelingsniveau worden opgesteld door het afdelingsbestuur en, na 
bespreking door de kliniekraad en goedkeuring door het kliniekbestuur, toegelicht aan de 
medewerkers. Bij navraag bleken de mensen op de werkvloer niet sterk vertrouwd te zijn 
met de inhoud. We stellen voor bij de opstelling van de beleidsplannen veel meer te 
vertrekken van de inbreng van de medewerkers zelf (zelfevaluatie afdeling, afdelings- 
SWOT, bespreking van teruggekoppelde beleidsgegevens…), zodat de beleidsplannen 
veel sterker gekend en opgevolgd zouden worden door alle medewerkers. (Aanb) 

 
• Elke afdeling krijgt op regelmatige basis een terugkoppeling van beleidsgegevens 

(opnames, ontslagen, aantal aanwezige patiënten in de dagafdelingen en in 
nabehandeling, cijfers van het Meld- en Leersysteem…). Deze terugkoppeling verloopt via 
tal van vergaderingen (de algemene en financiële informatievergaderingen, de 
vergadering leidinggevenden patiëntenzorg, overleg roosters patiëntenzorg, overleg 
verpleegkundige raad…). (SP) 

 
• Er wordt niet gewerkt met een klassiek middenkader, maar wel met een stafdienst, 

waarvan de 4 kliniekcoördinatoren/stafmedewerkers patiëntenzorg deel uitmaken (zowel 
lijnfunctie als staf samen 3,42 VTE), samen met de kwaliteitscoördinator/data-expert (0,5 
VTE, en daarnaast ook deeltijds netwerkcoördinator ad interim), de algemeen 
therapiecoördinator (0,5 VTE), een staflid ethiek (0,18 VTE), een staflid infrastructuur en 
een stafmedewerker ondersteunende diensten. (AV) 

 
• Op medisch vlak gebeurt de onderlinge afstemming via de dagelijkse bijeenkomsten van 

de artsen waarbij patiënten besproken worden die moeten opgenomen worden. Op deze 
momenten komen ook beleidsmatige punten aan bod, die dan verder besproken worden in 
de medische raad of staf. (AV) 

 
• In het ziekenhuis zijn er tal van functieomschrijvingen en competentieprofielen uitgewerkt. 

Alleen die van de algemeen directeur zijn nog in herwerking en moeten nog goedgekeurd 
worden. (AV) Deze functieomschrijvingen en competentieprofielen werden bottom-up 
opgesteld en worden aangewend bij de functionerings-, evaluatiegesprekken en 
selectiegesprekken. (SP) 
Het zou goed zijn om in de toekomst dit ook voor specifiekere functies uit te werken 
(vakinhoudelijke competentieprofielen voor personen met specifieke klinische 
competenties, verpleegkundige mobiele equipe, referentieverpleegkundigen, 
nachtverpleegkundigen…). (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 
 

 

 
 

4.1 Beleid 
 

• Het ziekenhuis maakt geen gebruik van een specifieke opnamedienst of 
opnamecoördinator. Patiënten kunnen rechtstreeks in een kliniek worden opgenomen, 
naargelang hun pathologie (in- en exclusiecriteria op kliniekniveau). Bij onduidelijkheid (bv. 
vaag klinisch beeld, dubbeldiagnose…) of plaatsgebrek, overleggen de psychiaters, 
eventueel in samenspraak met de maatschappelijk assistenten, de kliniek- of 
afdelingspsychologen en –coördinatoren. Soms worden op dat moment afspraken 
gemaakt tussen afdelingen onderling om een patiënt een aangepast programma te  
kunnen aanbieden, met modules uit elk van beide afdelingen. Na deze bespreking wordt 
contact opgenomen met de verwijzer en wordt de beslissing meegedeeld en gemotiveerd. 
Op die manier is er ten laatste 1 werkdag na aanmelding duidelijkheid over het te volgen 
beleid. (SP) 
Per kliniek kunnen er wachtlijsten zijn maar er zijn geen afdelingen of klinieken waar het 
hele jaar door met wachtlijsten moet gewerkt worden. (AV) Bij het ontslag uit de afdeling 
(hetzij bij ontslag uit het ziekenhuis, hetzij bij transfer naar een andere afdeling), wordt er 
een outtake-verslag opgesteld en naar de verwijzer gestuurd, zodat deze goed 
geïnformeerd is over de evolutie. Patiënten krijgen eveneens een ontslagdocument. Als 
een patiënt voor kortere tijd het ziekenhuis verlaat, krijgt hij een beknopt verslag mee en 
een medicatieschema (bv. tijdens weekends). Het hele opnameproces wordt grondig 
gemonitord, zo worden onder andere de cijfers bijgehouden over het aantal intake en 
outtake-verslagen en het tijdstip waarop deze worden opgesteld. Ook wordt er nagegaan 
of alle disciplines hun bijdrage tijdig leveren. (SP) 

 
• Er gebeurde op therapeutisch vlak een partiële kanteling van de zorg. Dit resulteerde in 

een tweeledige aansturing van de artsen en paramedici: 
 

o Iedere afdeling staat door middel van het afdelingsbestuur (psychiater, 
psycholoog en verpleegkundig coördinator of verantwoordelijke) in voor de 
aansturing van de zorgverleners die op die afdeling actief zijn. 

o De kliniekbesturen zorgen op hun beurt voor een coherente aansturing binnen 
hun domein en de afstemming van de gebruikte tools. 

o Tenslotte maakt het Therapeutisch Ziekenhuisbestuur (TZB = 
hoofdgeneesheer, algemeen directeur, directeur patiëntenzorg en algemeen 
therapiecoördinator) de verbinding over de kliniekgrenzen heen, waakt over 
een coherente zorgvisie en een geïntegreerde samenwerking (bv. spreiding 
van het implementeren van wetenschappelijke richtlijnen, invoering van 
eenzelfde manier van werken bij agressie, ontwikkeling van een coherent 
suïcide- en afzonderingsbeleid…). 
De algemeen therapiecoördinator is een staffunctie, met verantwoordelijkheid 
voor de kritische toetsing van de psychotherapieprogramma’s, de inhoudelijke 
leiding van de kliniekpsychologen en vakgroepen en de supervisie van de 
psychotherapeuten. 
Naast het TZB is er ook een Therapeutische ZiekenhuisRaad (TZR). Deze 
raad, die een bredere samenstelling heeft dan het TZB, bespreekt de 
kliniekoverstijgende materies en formuleert dan adviezen aan het TZB. 

 
o De vroegere hiërarchische organisatie per discipline werd vervangen door een 

werking met 10 vakgroepen. Hierbinnen vindt het discipline-eigen overleg 
plaats, wordt gestalte gegeven aan het vormingsbeleid, en wordt zo de 
bekwaamheid van de vakgroepleden bevorderd. Vakgroepen hebben geen 
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beslissingsbevoegdheid op therapeutisch vlak, ze adviseren, informeren en 
bewaken het evidence based werken. (AV) 

 
Aan de ene kant is er gekozen geweest om de afdelingen als tamelijk autonome entiteiten 
te ontwikkelen. Anderzijds bleven de diensten medische consultatie, vrije tijd en centrale 
activering  als aparte diensten bestaan. Dit heeft toch ook een aantal nadelen: 

o Door de verregaande graad van specialisering is het niet mogelijk om bij ziekte 
therapeuten uit te wisselen tussen klinieken onderling. Hierdoor moeten de 
verpleegkundigen soms, als de therapie niet door twee therapeuten wordt 
gegeven of als er geen herschikking van de groepen kan gebeuren, instaan 
voor een vervangend programma, maar hiervoor hebben zij niet altijd de 
mogelijkheid. 

o Patiënten kunnen maar in beperkte mate (op specifieke indicatie en op vraag 
van het behandelteam) deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden 
op andere afdelingen. Wel kunnen ze, maar ook dit aanbod is beperkt qua tijd 
en qua diversiteit, deelnemen aan de activiteiten van de dienst centrale 
activering, maar deze activiteiten horen vooral thuis in het pre-arbeidscircuit, 
waardoor maar een deel van het patiënteel hiervoor in aanmerking komt. De 
grote verschillen qua mogelijkheden tussen de verschillende patiëntengroepen 
wordt als beperkende factor ingeroepen om afdelingsoverschrijdende 
activiteiten in te richten. 

o De activiteiten die per module op afdelingsniveau georganiseerd worden, zijn 
goed gekend bij de medewerkers van de afdeling, maar minder door 
medewerkers op andere afdelingen of door de patiënten. Hierdoor is er weinig 
vraag om, zowel vanuit de patiënt als vanuit de medewerkers, deel te nemen 
aan sessies die elders ingericht worden, ook al beantwoorden deze aan een 
behoefte. 

o De diensten centrale activering en vrije tijd worden teveel als losstaande 
aparte entiteiten bekeken waardoor het potentieel niet tot zijn volle recht komt. 
Mogelijk speelt dit een rol in het gevoel van onderwaardering, hetgeen het 
personeel van die diensten – via de tevredenheidsmetingen – laat blijken. 

Het zou goed zijn dit activerend en vrijetijdsaanbod veel meer te diversifiëren, qua aantal 
uren even sterk uit te bouwen als het therapeutisch aanbod en het pakket aan activiteiten 
veel toegankelijker te maken vanuit de afdelingen dan op heden het geval is. (Aanb) 

 
• Alle psychiaters hebben een bijkomende psychotherapeutische scholing gevolgd. Deze 

scholing verschilt van persoon tot persoon. Ook bij de psychologen vinden we eenzelfde 
diversiteit terug. Hierdoor beschikt men op de afdelingen over een brede waaier van 
therapeutische mogelijkheden en visies, en kan naargelang de pathologie en de patiënt 
een aangepaste aanpak geprobeerd worden. (SP) 

 
• De psychodiagnostiek heeft een duidelijke plaats en functie binnen het PZ OLV Brugge: 

(SP) 
o Het ziekenhuis stelt per kliniek een psycholoog-diagnosticus te werk. 
o Er is een uitgebreid instrumentarium van psychologisch testonderzoek 

aanwezig. Er is testmateriaal voor neuropsychologisch onderzoek, intelligentie- 
onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek, zowel voor descriptieve 
psychodiagnostiek als voor projectieve testdiagnostiek. 

o De ergotherapeuten, verpleegkundigen, creatief therapeuten en 
bewegingstherapeuten maken gebruik van gestandaardiseerde instrumenten 
om de problematiek van de patiënt in kaart te brengen. 

 
• In dit ziekenhuis is er veel aandacht voor de toetsing van de hulpverleningsmethodieken 

aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. Het ziekenhuis neemt 
vaak deel aan onderzoeken samen met universiteiten en andere partners. Zo worden er 
nu bv. in de kliniek verslaafdenzorg richtlijnen geïmplementeerd die door de VAD werden 
aangereikt, elders loopt een project rond uitkomstenmanagementsmetingen (TUM), rond 
Treatment Demand Indicator… (SP) 
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• Elke afdeling beschikt over een visietekst. 

De visieteksten zijn opgemaakt door het desbetreffende afdelingsbestuur, in samenspraak 
met hun kliniekbestuur. De afdelingscoördinator heeft hiervoor input gevraagd bij alle 
medewerkers van de afdeling die betrokken zijn bij het therapeutisch gebeuren binnen de 
desbetreffende afdeling. (AV) 

 
• Elk jaar richt het TZB zich op een bepaald onderwerp waaraan extra aandacht wordt 

besteed. (AV) 
In 2013 staat de problematiek rond de uitstroom van ouderen centraal. Volgend jaar wil 
het ziekenhuis het centraal activeringsaanbod onder de loep nemen en reorganiseren. 

 
 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

• Specifieke taken met betrekking tot kwaliteit worden opgenomen door een 
stafmedewerker (kwaliteitscoördinator), maar worden ook gecoördineerd door de 
Stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid en uitgewerkt door het team kwaliteit en 
verschillende projectgroepen. Voor sommige aspecten wordt er ook met 
referentieverpleegkundigen gewerkt. 
Kwaliteitsverbeterend werken is ingebouwd zowel in de werking op beleidsniveau als op 
de afdelingen zelf. De stafmedewerker levert cijfergegevens aan en faciliteert door middel 
van specifieke vorming (bv. PDCA-cyclus) en het aanleveren van visies en werkwijzen. 
(AV) 

 
• Het kwaliteitshandboek biedt een goed overzicht van het kwaliteitsbeleid in de instelling. 

Naast een globale beschrijving van de organisatie van de zorg en de grote veranderingen 
op dat gebied in de loop van het laatste decennium, de missie en visie en het 
vormingsproces ervan, een evaluatie van het kwaliteitsbeleid ten tijde van het eerste 
kwaliteitsdecreet en de kwaliteitsstructuren, is er een grondige beschrijving van huidige 
kwaliteitsprojecten, de reden waarom deze projecten gekozen werden en de realisaties. 
(SP) 

 
• De huidige opdrachtsverklaring en missie kwamen tot stand in 2010 in samenwerking met 

de Raad van Bestuur, de directie en alle medewerkers van de organisatie, door middel 
van een uitgebreide stuurgroep van sleutelfiguren. Een eerste missie dateert al van de 
inauguratie van het ziekenhuis (apostolische opdracht om zorg te dragen voor het welzijn 
van de psychisch zieke mens). Tussen 1993 en 1995 kwam dan op vraag van de 
toenmalige “Raad van Beheer” een uitgebreidere opdrachtverklaring en missie tot stand. 
(AV) 

 
• In 2004 werd gekozen voor de methodiek van Kwadrant® met de 5 

managementdomeinen. Er werd gestart met een grondige zelfevaluatie die in 2005 werd 
afgerond. Op vraag van alle directieleden werd in 2006 voor hen en andere 
leidinggevenden een opleiding voorzien over het werken met Kwadrant en het opstellen 
van beleidsplannen. (AV) 
Naast een algemeen beleidsplan, departementele beleidsplannen en beleidsplannen per 
kliniek, worden er sinds 2012 ook beleidsplannen per afdeling opgesteld. (SP) Deze 
beleidsplannen worden in het departement ondersteunende diensten op basis van een 
‘aangeleverd’ standaarddocument opgemaakt, maar dit standaarddocument verschilt van 
dienst tot dienst (aangepaste voorbeelden). In andere departementen wordt er zonder of 
met een beperkt standaardocument gewerkt. Er zijn al plannen om dit meer te 
uniformiseren. (Aanb) 

 
• Naast de zelfevaluatie op directieniveau van 2004-2005 werd ook een SWOT-analyse 

uitgevoerd in 2011 gekoppeld aan het opstellen van strategische doelstellingen, en een 

18 
Auditverslag   Psychiatrisch   Ziekenhuis   Onze   –   Lieve   –   Vrouw,   Brugge,   E963, 
September 2013 

 



zelfevaluatie met betrekking tot het patiëntveiligheidsmanagementsysteem in 2012. 
Telkens werden een aantal prioritaire verbeterpunten geselecteerd. Een nieuwe 
zelfevaluatie volgens de Kwadrant-methodiek was gepland voor eind 2013, maar zal 
uitgesteld worden totdat een nieuw directieteam ingewerkt is. 
In het ziekenhuis heeft men door middel van een veelheid aan data zicht op de eigen 
werking. (SP) 
Op de perceptie door de gebruikers krijgt men zicht via de tevredenheidsmetingen met 
Delta (2006 en 2009), het patiënt-teamoverleg op de afdelingen, feedback van verwijzers 
en familie, vanuit het praatcafé “De Stem”, via het netwerk en vanuit het overleg tussen de 
psychiaters en de huisartsen en tussen psychiaters en gerecht en politie. 
Over de manier waarop de medewerkers het ziekenhuis ervaren wordt informatie 
verzameld via de tevredenheidsmetingen (Delta in 2005, 2007, 2010, volgende meting in 
2014) en de patiëntveiligheidscultuurmetingen (2008 en 2011). Daarnaast was er een 
meting over de bekendheid van de patiëntenrechten en de ombudsdienst, een bevraging 
van medewerkers in het kader van projecten (na reorganisatie in 2006, afdeling 52) en 
een meting van de herstelbehoefte. 
Over de kwaliteit van zorg wordt informatie verkregen via indicatoren (eigen indicatoren, 
Navigator-indicatoren van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verpleegwetenschappen, 
Treatment Demand Indicator en indicatoren uit het contract patiëntveiligheid van de FOD 
Volksgezondheid en QIP-indicatoren van de Vlaamse overheid), vanuit wetenschappelijk 
onderzoek (PICU-werking, zorgtraject persoonlijkheidsstoornissen, EVM-richtlijnen, 
uitkomstenmanagement van de VAD), uit de MPG-data, uit de werkgroepen 
(zorgcommunicatie, metabool syndroom, persoonlijkheidsstoornissen) en via het overleg 
van kwaliteitscoördinatoren van psychiatrische ziekenhuizen. 
Over de operationele performantie worden per dienst een aantal indicatoren opgevolgd 
(energiekost, voedingskost, linnenverbruik, benchmark met andere psychiatrische 
ziekenhuizen…) of jaarlijkse actiepunten besproken. 

 
Op basis van al deze informatie werden sterkten en zwakten geïndentificeerd en werden 
verbeteracties gekozen. Naast ziekenhuisbrede acties werden ook op afdelingsniveau 
telkens een verbeteractie aangevat op het vlak van patiënttevredenheid en van 
medewerkerstevredenheid, terwijl de verbeteracties binnen het domein van de klinische 
en operationele performantie hoofdzakelijk via werkgroepen en algemene projecten (zie 
hieronder) vorm kregen. 
Voor de uitwerking van verbeteracties wordt gewerkt met projectfiches met duidelijke 
doelstellingen die SMART geformuleerd zijn. (SP) 

 
• Volgende verbeteracties werden gekozen binnen het domein van: (AV) 

o De klinische performantie: 
• Werkgroep suïcide (suïcidebeleid); 
• Werkgroep agressie (agressiebeleid); 
• Werkgroep Dwang en drang (afzonderings- en fixatiebeleid); 
• Werkgroep zorgcommunicatie (snelheid en kwaliteit van 

informatiedoorstroming); 
• Werkgroep Metabool syndroom (opsporen en behandelen); 
• Werkgroep medicatie (verbeterpunten in medicatiedistributie). 
• Artikel 107, vermaatschappelijking van de zorg; 
• KOPP (uitbouwen van werking voor kinderen van patiënten); 
• VAD-project kwaliteitsbevordering in de verslavingszorg. Dit project 

werd aangevuld met bijkomende acties, waaronder de uitwerking van 
evidence based richtlijnen (volwassenen met ADHD en 
middelenmisbruik, klinische dosisreductie van benzodiazepinen, 
nazorg na deeltijd en klinische behandeling, treatment demand 
indicator (TDI)) + uitkomstenmanagement (registratie herval en nazorg 
en registraties m.b.t. de richtlijnen) 

• ETHOS (Emergency Treatment Hub and Spoke). 
o De operationele performantie: 

• Aanmeldings- en opname beleid; 
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• Intake en outtake brieven; 
• Apotheek: screenen van de medicatie op interacties, betere 

identificatie van de medicatie tot bij de patiënt, behandelen medicatie- 
incidenten… 

• Kinesitherapie: verbetering infrastructuur en hogere personeelsinzet; 
• Ethiek: uitbouwen ethische reflectie op de werkvloer; 
• Technische diensten: betere opvolging van onderhoud via Ultimo, 

beter beheer van de sleutels onder andere via Salto. 
• Voedingsdienst: Uitwerking nieuw HACCP-handboek; 

Maaltijddistributie. 
• Personeelsbeleid: SAGA-verroostering, sociaal secretariaat, werken 

met competentiemanagement, leeftijdsgebonden personeelsbeleid, 
exitgesprekken, optimalisatie van procedures,. 

• Stroomlijnen van de communicatie: oprichten jobsite, bedrijfsfilm, 
• Benchmarking met West-Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen 

o De patiëntentevredenheid: 
• Ziekenhuisbreed: informatie over de kosten van het verblijf. 
• Afdelingsspecifieke acties 

o De medewerkerstevredenheid: 
• Ziekenhuisbreed: zichtbaarheid van de directie op afdelingsniveau, 

informatiedoorstroming, intranet, vorming en opleiding 
• Kliniekspecifieke en afdelingsspecifieke actiepunten (inclusief dienst 

vrije tijd en centrale activering). 
 

• We bevelen aan de patiënten zelf nog meer te betrekken bij de acties door: (Aanb) 
o Te werken met (aangepaste) tevredenheidsmetingen (welke vragen leveren 

interessante informatie op en welke niet, welke nieuwe vragen zijn nodig). 
o Het uitwerken van vragenlijsten die peilen naar de bejegening, de perceptie 

van de behandeling en andere relevante gegevens, conform de herstelvisie 
van de betrokken afdeling. 

o Te werken met focusgroepen rond specifieke topics. 
o Thematische bevragingen (o.a. KOPP-werking, nazorg…). 
o Vragenlijsten uit te werken voor (en door) familieleden. 

 
• In kader van risicomanagement zijn volgende surveillance-systemen in gebruik of gebruik 

geweest: (AV) 
o Doorbellen van incidenten naar de receptie, waar dan een registratie 

plaatsvond. 
o Geïnformatiseerd registratiesysteem rond afzondering en fixatie. 
o Aparte registratie van agressieincidenten. 
o Het incidentmeldingssysteem (Meld- en Leersysteem) in Obasi® (vanaf januari 

2013). 
Retrospectieve incidentenanalyses aan de hand van PRISMA en prospectieve aan de 
hand van SAFER worden onder leiding van de Stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid 
uitgevoerd. De SAFER-methodiek bleek zeer omslachtig en te weinig praktisch in het 
gebruik. Daarom wordt nu, in overleg met het PZ Onze-Lieve-Vrouw-van-Vrede te Menen, 
een vereenvoudigde versie gehanteerd. 
Meldingen worden statistisch verwerkt en feedback wordt teruggekoppeld naar het 
directiecomité en aan de afdelingen (maandelijks). Feedback naar de melder toe zal 
eerstdaags voorzien worden via Obasi®. Intussen kan de melder aan de hand van het 
toegekende incidentnummer zien wat er met de melding gedaan wordt. 

 
• Momenteel zijn er zo’n 50 à 80 meldingen per maand via het Meld- en Leersysteem. (SP) 

In 2012 (met het vorige registratiesysteem) waren er 447 incidentmeldingen betreffende 
410 incidenten (+37 registraties van teruggekeerde patiënten, die niet echt als een  
incident kunnen beschouwd worden). Het ging onder andere om 144 medicatie-incidenten, 
97 valincidenten, 46 verdwijningen, 5 branden, 11 suïcidepogingen en 2 suïcides. 
Daarnaast werden er 253 agressie-incidenten via het patiëntendossier gemeld. (AV) 
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4.3 Formele interne overeenkomsten 
• De laatste versie van de algemene en financiële regeling, met daarin het medisch 

reglement, dateert van 16/09/2004. Deze reglementen zijn al sinds jaren in herwerking. De 
juridisch adviseurs van de RvB en de artsen blijken frequent aanvullingen en 
aanpassingen naar voren te schuiven. Hopelijk kan dit nu snel afgerond worden (desnoods 
op een iets algemener niveau) en kunnen de reglementen dan op dienstniveau          
verder uitgewerkt worden (bv. specifieke modaliteiten bij gedwongen opname, bij 
afzondering, bij fixatie…). (Aanb) 
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5 Middelen 
 

 

 
 

5.1 Infrastructuur 
 

• Qua brandveiligheid beschikt het Psychiatrisch Ziekenhuis over een 
brandveiligheidsverslag van de brandweer (21/05/2012) en een attest over de 
brandveiligheid van de burgemeester (21/05/2012). (AV) 

 
• In 2012 werden er 5 branden geregistreerd. Telkens ging het om kleine brandhaarden (in 

asbakken en vuilbakken) aan de buitenzijde van de gebouwen, die telkens snel onder 
controle waren en waarbij er weinig tot geen schade viel op te tekenen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis ligt op een groot domein, vlakbij het Brugse treinstation. Het bestaat uit 

een groot aantal gebouwen die verspreid zijn over het uitgestrekte domein. 
Aan de voorzijde van het domein staat het hoofdgebouw. Dit gebouw, dat in feite een 
aaneenschakeling is van talrijke zij- en dwarsvleugels en paviljoenen, herbergt, naast een 
deel van de hogeschool HBOV: 

o De hoofdreceptie 
o Het onthaalcentrum (waar ambulant consultaties doorgaan) 
o Verschillende administratieve diensten (personeelsdienst, directiesecretariaat, 

medisch secretariaat en medische dienst, administratie en kasdienst, 
voedingsdienst, documentatiecentrum) 

o De ruimte voor het kapsalon en de pedicure 
o De neogotische kapel 
o Het klooster 
o De linnendienst 
o De apotheek 
o Verschillende vergaderruimten (De Pelgrim, De Passevite, Het Perspectief, 

Blijdenburg) 
o Het therapiecentrum van kliniek 3 
o Het activeringscentrum verbonden aan kliniek 2 (De Passerelle) 
o De afdelingen 11, 30, 31, 32, 41 en 63 

Rechts van het hoofdgebouw, langs de Stationslaan staat een gebouwtje waar de meeste 
dagafdelingen in zijn samengebracht (afdelingen 10, 20 en 40), met een aparte inrit en 
parking. 
Daarachter liggen, in aparte gebouwtjes, het economaat, het huis van de huisbewaarder, 
de technische dienst en het vakcentrum. 
Links van het hoofdgebouw, langs de Barrièrestraat liggen de afdelingen 21 en 51, elk in 
een eigen gebouw. Beide gebouwen zijn met een verbindingsgang met elkaar verbonden. 
Tussen het hoofdgebouw en deze afdelingen staat een gebouw waarin zich het cafetaria 
bevindt (en waar de patiënten van verschillende afdelingen sinds kort/binnenkort het 
middag- en avondmaal gebruiken/zullen gebruiken) en de dienst vrije tijd. Daarachter 
bevindt zich het bewegingscentrum. 
Aan de achterzijde van het domein bevinden zich tenslotte links achteraan de afdelingen 
42 en 52 (nabij inrit 2 in de Barrièrestraat), centraal de afdeling 22 met daarvoor de dienst 
centrale activering en rechts achteraan het PVT Sint-Augustinus (nabij inrit 3 in de Hoog 
Brabantlaan). 

 
• Met de bouw van het hoofdgebouw werd in 1906 gestart, de eerste patiënten namen in 

1910 hun intrek. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw werden in verschillende 
fases grote verbouwingswerken uitgevoerd. Zo werden de oorspronkelijke grote 
slaapzalen in een eerste fase gecompartimenteerd tot slaapboxen telkens bestemd voor 6 
patiënten, aangevuld met gemeenschappelijk sanitair. In dezelfde periode werden ook 
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nieuwe losstaande therapiegebouwen opgetrokken (onder andere het gebouw voor de 
dienst centrale activering en de dienst vrije tijd/cafetaria). 

 
Vanaf de jaren tachtig werd gestart met de uitvoering van een ambitieus masterplan, 
waarbij de afdelingen deels in de oude gebouwen, deels in nieuwere gebouwen werden 
ondergebracht, en waarbij het concept van slaapzalen totaal werd verlaten ten gunste van 
hoofdzakelijk eenpersoonskamers en in mindere mate tweepersoonskamers, telkens met 
eigen sanitair. Chronologisch ging het om volgende werken: (AV) 

o Verbouwing van afdeling 11 in eigen beheer (1988) 
o Nieuwbouw voor de dagklinieken (1989) 
o Interne herconditionering van afdeling 41 (1990) 
o Nieuwbouw van opnameafdeling 21 (1991) 
o Nieuwbouw van afdelingen 42 en 52 (1994) 
o Vernieuwing van de voedingsdienst (1993) 
o Nieuwbouw van het PVT (1997) 
o Nieuwbouw voor afdeling 63 en afdeling X (1998) 
o Nieuwbouw afdeling 22 (2000) 
o Restauratie voorgevel hoofdgebouw en herinrichting laatste groenzones (2002) 
o Nieuwbouw afdeling 32, gekoppeld aan de achterzijde van het hoofdgebouw 

(2002) 
o Opening nieuwe infrastructuur voor de medische diensten (2004) 
o Nieuwbouw afdeling 51 (2005) 
o Vernieuwing cafetaria en dienst vrije tijd in eigen beheer (2006) 
o Nieuwbouw van afdeling 31 (2009) 
o Vernieuwing bewegingscentrum in eigen beheer (2009) 
o Vernieuwing afdeling 21 in eigen beheer (2011) 
o Ontwerp 6de gesubsidieerde project (BOPEC = Burelen Onthaalcentrum 

Psycho-Educatief Centrum, waarbij het bestaande onthaalcentrum zou 
vervangen worden door een nieuwe inkom, vergaderzalen voor artsen en 
familie, een ondergrondse parking en burelen)(VIPA-dossier ingediend eind 
2011) 

o Dakrenovatie voedingsdienst (2013) 
o Modernisering van de kamers voor artsen en stagiairs (bijna afgewerkt) 
o Verbouwingen afdeling 30 en X (zijn nog aan de gang, einde voorzien rond 

Pasen 2014). Afdeling X is een wisselafdeling die onderdak moet gaan bieden 
aan afdeling 31. Deze afdeling zal dan onderdak bieden aan afdeling 52. 

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

o Het merendeel van de kamers zijn eenpersoonskamers met individueel 
sanitair. Sommige afdelingen hebben zelfs uitsluitend eenpersoonskamers (bv. 
afdeling 31), hetgeen een meerwaarde biedt op het vlak van privacy en 
conflictpreventie. Op de meeste kamers bevatten de sanitaire cellen een 
douche. 

o Alle bedden werden vernieuwd en zijn nu in de hoogte verstelbaar. Er zijn ook 
tilliften beschikbaar op sommige afdelingen (bv. 31) 

o Afdeling zijn afgestemd op het concept van leefgroepen: voor iedere leefgroep 
is een aparte leefruimte-eetzaal voorzien. 

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

o Door de goede spreiding van afdelingen en de uitgestrekheid van het domein 
en het hoofdgebouw zelf ervaart men een zekere rust en kalmte. 

o Het ziekenhuis ligt op een groot domein en beschikt over een sportzaal 
(bewegingscentrum), een fitnesszaal, een Fit-O-Meter en een bollenbaan. Er 
kunnen ook fietsen gebruikt worden als er grotere verplaatsingen nodig zijn. 

o Er is een speelpleintje aan de cafetaria en op iedere afdeling is er voorzien in 
wat speelgoed voor kinderen. 
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• De verpleegafdelingen vertonen een aantal infrastructurele tekortkomingen: (TK) 
o De afdelingen beschikken over weinig therapie- en/of gesprekslokalen (bv. 

geen rustlokaal voor dagpatiënten op afdeling 63, klein lokaal voor 
psychomotore therapie op afdeling 51…). Ook kunnen er hier en daar nog 
meer bureauruimten nuttig zijn. 

o Op de meeste afdelingen zijn er bezoekersruimten, maar op sommige 
afdelingen zijn er geen. In nieuwbouwprojecten wordt hier rekening mee 
gehouden. Op afdelingen zonder bezoekersruimte worden bezoekers door de 
patiënten hetzij meegenomen naar de kamer, hetzij ontvangen in de 
leefgroepruimte, hetzij naar de cafetaria gebracht. Bovendien kan het toelaten 
van bezoekers op de afdelingen en in de algemene ruimten als een inbreuk op 
de privacy ervaren worden door sommige patiënten. Het meer centraliseren 
van bezoekers in een hiertoe ingerichte ruimte kan hier misschien een 
antwoord op bieden. Daarnaast kan er hierdoor misschien ook gerichter 
gewerkt worden naar kinderen van psychiatrische patiënten (KOPP-lokaaltje). 
(Aanb) 

o Er zijn op alle hospitalisatieafdelingen afzonderingskamers, waar patiënten ook 
kunnen gefixeerd worden. Daartegenover staat dat er geen kamers zijn waar 
patiënten tot rust kunnen komen (prikkelarme ruimte, comfortroom…), 
waarmee agressie-incidenten zouden kunnen vermeden worden. 

o De infrastructuur is niet steeds optimaal afgestemd op de doelgroep. 
• Afdeling 63 (rehabilitatie) 

• De afdeling beschikt niet over een goed toegankelijke 
inrijdouche of een hoog-laag bad voor minder mobiele 
patiënten. 

• Het vergaderlokaal, waar patiënten samen met het team hun 
therapieplan kunnen bespreken, bevindt zich op de eerste 
verdieping en is enkel via een trap toegankelijk. 

• De 5 wat apart gelegen kamers zouden kunnen benut worden 
als proefapartementen, waarbij de patiënten het terug alleen 
wonen zouden kunnen gewoon worden. (Aanb) 

• Afdeling 41: 
• Er zijn geen afzonderlijke toiletten voor bezoekers. 

• Afdeling 10: 
• De verpleegpost (waar de drie dagafdelingen samen gevestigd 

zijn) is te klein. 
• De afdeling beschikt niet over een ruimte waar patiënten onder 

invloed kunnen ontnuchteren. 
 

• De 22 afzonderingskamers worden beschreven in het hoofdstuk vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 

 
 
 

5.2 ICT 

• De overkoepelende vzw coördineert in belangrijke mate de investeringen qua ICT in haar 
instellingen, alsook in de vzw Beschut Wonen Brugge. Tussen 2009 en 2012 werd het 
zogenaamde OTITIS-project uitgevoerd, waarbij op basis van een studie omtrent de 
behoeften qua computerinfrastructuur in alle instellingen de investeringen stapsgewijs 
werden doorgevoerd. 
Zo werd in 2012 een bijkomende internetverbinding (10 Mbit WAN) gerealiseerd tussen 
alle instellingen waardoor het oude netwerk (Belgacom ADSL I-line) volledig kon 
gereserveerd worden voor het patiënteel en het nieuwe voor de medewerkers. Deze 
scheiding van dataverkeer zorgt voor een bijkomende beveiliging van de data. In 2013 
werd in het PVT een tweede serverlokaal ingericht. Daarnaast wil de dienst ICT een nieuw 
afsprakenbeheersysteem implementeren voor de artsen en een studie doen over een 
nieuwe desktop omgeving op alle computers van de vzw. (AV) 
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• In het ziekenhuis wordt van verschillende softwarepakketten gebruik gemaakt. Het gaat 

ondermeer om: (AV) 
o SAGA: een programma om uurroosters mee op te stellen. Dit kan ook van 

thuis uit geraadpleegd worden. 
o Ultimo: een opvolgprogramma voor bestellingen en herstellingen van 

apparatuur 
o OBASI: het elektronisch patiëntendossier, met hierin een medicatiemodule 

(elektronisch voorschrift en elektronisch medicatieschema). De artsen kunnen 
via Citrix van thuis uit inloggen. 

 
• Voor het patiëntendossier werd gekozen voor OBASI®. Dit programma heeft een aantal 

troeven. 
Op het overzichtscherm met de patiëntenlijst per afdeling is bv. duidelijk zichtbaar welke 
patiënten opgenomen zijn en aanwezig zijn, opgenomen zijn en afwezig zijn, een 
dagbehandeling volgen. Ook “intermediaire ontslagen” zijn zichtbaar (= patiënten die voor 
langere tijd afwezig zijn maar later nog opnieuw opgenomen worden, bv. om de 3 
maanden 1 dag opgenomen worden voor medicatietoediening, of tijdelijk opgenomen in 
een ander ziekenhuis). Hierdoor kan men ook voor deze patiënten snel het dossier 
oproepen en bijvullen. Bovendien kan op dit scherm bijkomende nuttige informatie 
getoond worden (bv. verhoogd toezicht omwille van suïcidaliteit). 
Alle disciplines kunnen hun bevinden in het dossiersysteem inbrengen, zonder daarvoor 
toegang te hebben tot alle gegevens. De besluiten van de verschillende soorten 
zorgverleners kunnen op gelijk welk moment worden samengebracht op één scherm, dat 
bv. tijdens teamvergaderingen kan geprojecteerd worden. Hierdoor kunnen alle teamleden 
elkaars bevindingen zien en bespreken en krijgen ze op dat moment een volledig(er)  
beeld op de patiënten die ze begeleiden. Na de vergadering en bespreking kan een 
gemeenschappelijk standpunt of besluit van het interdisciplinair overleg genoteerd worden 
in een tekstvak waarop alle disciplines leesrechten hebben. (SP) 
Ook de medicatiedistributie gebeurt via dit programma. Het bevat immers een 
medicatievoorschrift en een medicatieschema. Dit apotheekgedeelte wordt via een 
overlegorgaan opgericht tussen het bedrijf en de verschillende psychiatrische 
ziekenhuizen die dit programma gebruiken, verder geoptimaliseerd. Het voorbije jaar 
kwam deze groep al verschillende keren samen. We bevelen aan hier verder constructief 
aan mee te werken. (Aanb) 

 
 
 

5.3 Patiëntendossier 
• Het PZ OLV Brugge beschikt over een procedure: ‘Elektronisch patiëntendossier: visie en 

richtlijnen’. De toegang tot de informatie in het elektronisch patiëntendossier wordt per 
gebruiker (login) en per document ingesteld . Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
lees- en schrijfrechten. Elke discipline van het multidisciplinaire team heeft toegang tot het 
elektronisch patiëntendossier. (AV) 

 
• 14 elektronische patiëntendossiers werden ingekeken en volgende items waren terug te 

vinden: (SP) 
Per patiënt wordt er een probleem geformuleerd, met hieraan: 

• gekoppelde doelstellingen op korte en lange termijn; 
• gekoppelde acties op korte en lange termijn. 
• de evaluatie van de doelstellingen en acties. Deze doelstellingen en 

acties worden met een vaste frequentie geëvalueerd op het 
interdisciplinair teamoverleg tenzij er eerder hoogdringende 
gebeurtenissen zijn die een acute bespreking vergen. 

Elke interdisciplinaire teamvergadering (waarop de evolutie van patiënten wordt 
besproken) is voorbereid door alle betrokken disciplines. Het elektronisch dossier is zo 
opgemaakt dat automatisch de behandeldoelstellingen gekopieerd worden naar het 
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volgende overleg. Na de bespreking worden de behandeldoelstellingen al dan niet 
aangepast, waarbij ze opnieuw automatisch gekopieerd worden voor het overzicht van de 
volgende bespreking. 
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6 Medewerkers 
 

 

 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• In 2012 waren 526 personeelsleden (390,53 VTE) in dienst. Het ging om: 
o 85,30 VTE loontrekkenden 
o 36,63 administratief personeel 
o 195,88 VTE verpleegkundig en zorgkundig personeel 
o 69,62 VTE paramedisch personeel 
o 3,10 VTE andere 

Hiervan werkte 37 % voltijds. 
Momenteel zijn er 557 personeelsleden (386 VTE). 

 
• 280,45 VTE medewerkers actief in het departement patiëntenzorg (inclusief directie en 

staf, exclusief netwerkcoördinatoren en jobstudenten). 
Er waren: (AV) 

o 7,80 VTE directie en staf, 

o 59,70 VTE bachelor verpleegkundigen, 
o 94,39 VTE verpleegkundigen met graduaatsniveau, 
o 10,60 VTE afdelingscoördinatoren, 
o 3,59 VTE afdelingsverantwoordelijken, 
o 25,09 VTE zorgkundigen, 

o 6,67 VTE activiteitenbegeleider, 
o 1,11 VTE bewegingstherapeut, 
o 4,68 VTE creatief therapeut, 
o 8,42 VTE ergotherapeut, 
o 13,72 VTE groepsbegeleider, 
o 1,79 VTE kinesitherapeuten, 
o 13,16 VTE klinisch psycholoog, 
o 1,00 VTE centrale activiteitencoördinator, 
o 14,93 VTE maatschappelijk assistenten, 
o 0,50 VTE opvoeder, 
o 2,42 VTE pastoraal werker, 
o 0,75 VTE psychologisch assistent, 
o 2,08 VTE psychomotorisch therapeut, 
o 8,05 VTE therapieassistent. 

 
• Het Psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw heeft 7,48 VTE logistieke medewerkers in 

dienst, zij zijn actief op alle afdelingen. Er zijn 0,84 VTE administratief medewerkers. (AV) 
 

• In het ziekenhuis is een diëtiste in loondienst. Zij ziet alle patiënten, dat een dieet volgen, 
op consultatie. Zij komt ook op afdelingen in het kader van gezondheidsopvoeding, maar 
dat is minimaal. (AV) 

 
• In september 2013 hadden in het departement patiëntenzorg 176 van de 371 

medewerkers (verpleegkundig en paramedisch) recht op de ADV-dagen. 123 
medewerkers kozen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties en 28 van de medewerkers 
kozen voor de premie en 25 kozen voor de combinatie premie – vrijstelling van 
arbeidsprestaties. (AV) 

 
• De complexe vakgroep verpleegkunde heeft sinds januari 2013 een nieuwe 

vakgroepcoördinator. De vakgroepcoördinator wordt hiervoor 8 u vrijgesteld. Deze 
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vakgroep werkt met werkgroepen die zich buigen over bepaalde thema’s. 
Verpleegkundigen kunnen zich op vrijwillige basis bij een werkgroep aansluiten. Op het 
moment van de audit zijn volgende werkgroepen actief: protocol, literatuur, medicatie en 
gespreksvoering. De verpleegkundigen die voor een onderwerp kiezen zijn de 
referentieverpleegkundigen van dit onderwerp. Daarnaast is er ook een 
referentieverpleegkundige agressie. (AV) Zij worden hiervoor niet vrijgesteld en hebben 
geen apart competentieprofiel en functieomschrijving. Uit gesprek blijkt dat de 
referentieverpleegkundigen nood hebben aan meer ondersteuning bij implementatie. 
(Aanb) 

 
• In dit ziekenhuis gaat er veel aandacht naar intervisie. (SP) Naast intervisie op 

afdelingsniveau is er een overlegorgaan “verpleegkundige raad intervisie” en is er vijf keer 
per jaar de begeleide “intervisie verpleegkundige leidinggevende”. Tijdens deze intervisies 
met betrekking tot de leidinggevende opdracht wordt er aandacht besteed aan 
intercollegiale steun, het bewerken van afstemming en eenheid op een afdeling, 
ondersteuning van het veranderingsproces en het leren van mekaars ervaringen. Deze 
intervisies worden door een externe persoon begeleid. 

 
• Volgens de interne afspraken van het ziekenhuis moet om de twee jaar met alle 

medewerkers (ook van de ondersteunende diensten) functioneringsgesprekken gevoerd 
worden. Afdelingscoördinatoren voeren gesprekken met de verpleegkundigen (ook 
mobiele equipe en nachtverpleegkundigen) en medewerkers van hun afdeling. Na overleg 
met de afdelingspsycholoog voeren afdelingscoördinatoren al dan niet samen met de 
afdelingspsycholoog, functioneringsgesprekken met de therapeuten van de afdeling. De 
directeur patiëntenzorg ad interim houdt functioneringsgesprekken met de 
kliniekcoördinatoren en voert samen met de algemeen therapiecoördinator 
functioneringsgesprekken met de kliniekpsychologen. Verslagen moeten niet worden 
doorgegeven maar er gebeurt wel een transparante registratie. (AV) 

 
• De functie Begeleider (her)intreder wordt verdeeld over medewerkers (de directeur 

patiëntenzorg ad interim, een kliniekcoördinator en stafmedewerker en een 
veiligheidsadviseur, totaal 1 VTE) die centraal een aantal taken opnemen. 
Tweemaal per jaar wordt een introductiedag georganiseerd voor alle nieuwe medewerkers 
bestaande uit volgende onderwerpen: 

o Historiek van het ziekenhuis 
o Organogrammen 
o Werking van het ziekenhuis 
o Kennismaking met directie en staf 
o  Deonthologie van de medewerker 
o Brandpreventie 
o Voorstelling werknemersafvaardiging 
o Voorstelling pastorale dienst 
o Ombudsdienst 
o Agrressiebeleid in het ziekenhuis 
o Crisisinterventietraining 

Daarnaast wordt voor iedere medewerker een informatiemap voorzien die overhandigd 
wordt bij indiensttreding en wordt een specifiek opleidingstraject voorzien: 

o Crisisinterventietraining 
o Dringende hulpverlening in de psychiatrie 
o Hef- en tiltechnieken 

Per (her)intreder wordt een opleidingstraject voorzien met daarin een kennismaking met 
de verschillende informaticapakketten die gebruikt worden. 
Op een aantal afdelingen is er door afdelingscoördinatoren onthaalinformatie uitgewerkt. 
(AV) Aanbeveling om op alle afdelingen te voorzien in ondersteuning voor het uitwerken 
van een introductiemap met stappenplan. We raden ook aan een inscholingstraject uit te 
werken voor afdelings-/kliniekcoördinatoren en artsen. (Aanb) 
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• Aanbeveling om voor medewerkers die afdelingsoverschrijdend werken en per 
medewerker van een afdeling fiches uit te werken met de geplande of begrote directe 
zorgtijd, de indirecte tijd en de tijd die besteed wordt aan nevenactiviteiten. Deze fiches 
kunnen zorgen voor ondersteuning, transparantie en duidelijkheid naar taakinvulling en 
zorgzwaarte en zorgen ervoor dat medewerkers die op verschillende afdelingen werkzaam 
zijn niet overstelpt worden met opdrachten van al de afdelingen. (Aanb) 

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

10,43 VTE, waarvan 7,3 VTE verpleegkundigen en 3,13 VTE zorgkundigen. Men beschikt 
over een mobiele equipe van 11,96 VTE, waarvan 9,16 VTE gegradueerde 
verpleegkundigen en 2,80 VTE bachelor verpleegkundigen. Alle afdelingen kunnen beroep 
doen op de mobiele equipe. Men beschikt hiervoor over 3 clusters mobiele equipe 
verpleegkundige (cluster 1-4-63, cluster 2-51, cluster 3-52) en een equipe zorgkundigen. 
Deze zorgkundigen (1,49 VTE) zijn toegewezen aan vier afdelingen (21,31,32 en 52) 
volgens een solidariteitsprincipe. 
De toewijzing van de verpleegkundigen gebeurt volgens een duidelijk uitgewerkte 
beslissingsboom mobiele equipe en gebeurt door een afdelingscoördinator per cluster. De 
verpleegkundigen hebben een vaste afdeling en een vast uurrooster. 
De uurregeling betreft  vroege en late diensten en weekends. 
Jaarlijks wordt een jaarrapport opgemaakt dat teruggekoppeld wordt naar het lokaal 
begeleidingscomité (implementatie en begeleiding van mobiele equipe) en naar alle 
verpleegkundige leidinggevenden. (SP) De mobiele equipe wordt niet toegewezen voor 
vervanging van medewerkers die externe vorming volgen. (AV) 

 
In 2012 deden alle afdelingen samen voor 674 dagen beroep op de mobiele equipe. 

 
• De vaste nachtdiensten maken deel uit van een vaste afdeling. De nachtverpleegkundigen 

werken in principe niet overdag. (AV) We bevelen aan om de vaste nachtmedewerkers 
systematisch een periode per jaar tijdens de dagdiensten in te schakelen. (Aanb) De 
nachtverpleegkundigen worden jaarlijks uitgenodigd door de directie patiëntenzorg en 
komen drie keer per jaar naar het werkoverleg nachtverpleegkundigen (knelpunten en 
thema’s , verlofplanning...). 

 
• Tijdens de vakantieperioden en in weekends wordt er een beroep gedaan op jobstudenten 

(in 2012 in totaal 467 uren). Het gaat hier over stagiairs verpleegkundigen, zorgkundigen 
en activiteitenbegeleiders. Op sommige afdelingen worden ze ingezet surplus op de 
normale personeelsbezetting, op andere afdelingen zijn ze de vervanger van een vaste 
werkkracht. (AV) Het is niet duidelijk omschreven welke verantwoordelijkheden 
jobstudenten krijgen. (TK) 

 
• Opvang van personeelsleden na incidenten of emotionele gebeurtenissen behoort tot de 

taak van de leidinggevende. Om de leidinggevenden te ondersteunen in deze taak werd in 
2012 een opleiding ‘opvang na agressie-incidenten’ georganiseerd. Samen met de 
werkgroep agressie en vakgroep psychologen werd een visietekst opgesteld. (AV) Op het 
moment van de audit is er nog geen procedure uitgeschreven hoe personeelsleden 
moeten worden opgevangen na een incident of emotionele gebeurtenis. (TK) Uit 
gesprekken blijkt dat externe ondersteuning buiten het ziekenhuis ook mogelijk is. 
Daarnaast kunnen medewerkers ook terecht bij de lokale Commissie voor Ethische 
Consultatie. (AV) 

 
• Via de personeelscommissie patiëntenzorg (en ondersteunende diensten), dat is een 

tweewekelijks overleg (o.a. informatiedoorstroming, overleg en planning rond organisatie, 
vervangingen bij ziekte en andere afwezigheden, evaluaties van personeel, vragen over 
tijdskrediet…) met alle kliniekcoördinatoren, de personeelsdirecteur, de algemeen 
therapiecoördinator en het diensthoofd personeel wordt een transparant personeelsbeleid 
gevoerd. (SP) 
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6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 
• Het ziekenhuis beschikt over een vormingscel/vormingscommissie. Deze cel bestaat uit de 

kliniekcoördinatoren, de vormingsverantwoordelijke van de personeelsdienst en de 
personeelsdirecteur en ze komt wekelijks samen. Deze cel beslist niet over welke vorming 
er mag gevolgd worden, dit laten ze over aan het Therapeutisch Ziekenhuisbestuur, de 
kliniekbesturen en afdelingsbesturen. Deze cel staat in voor de praktische aansturing van 
de vorming. Ook voor de visie op vorming in het ziekenhuis en de behoeftepeiling wordt 
naar de zelfsturende klinieken verwezen. 
Men beschikt over een procedure vorming. Voor de leidinggevenden wordt het wettelijk 
kader voor het functiecompliment gehanteerd van 60 uur vorming/4 jaar. Voor alle 
medewerkers patiëntenzorg wordt als streefdoel 16 uur vorming per jaar gesteld. (AV) 
Voor de medewerkers ondersteunende diensten wordt geen streefdoel gehanteerd. (TK) 
Alle vormingen worden centraal bijgehouden in een database. In 2012 werden er 5520,5 
uren interne opleiding gevolgd en 2877 uren externe. (AV) Individuele terugkoppeling van 
de cijfers kan al op vraag, maar systematische terugkoppeling van gevolgde vorming per 
kliniek, per afdeling of per medewerker gebeurt tot nu toe nog niet. (Aanb) 

 
• In de praktijk werden op de werkvloer een aantal knelpunten vastgesteld. (TK) 

o Bij navraag op de afdelingen naar het aantal uur vorming dat een medewerker 
in 2012 gevolgd had kon dit niet vlot worden weergegeven, dit is wel centraal 
opvraagbaar. Afdelingscoördinatoren hebben onvoldoende zicht op de 
individuele gevolgde vormingen van de medewerkers. (AV) 

o De norm die vooropgesteld wordt, is niet gekend door de medewerkers op alle 
afdelingen. 

o Medewerkers die weinig of geen vorming volgen, worden hier niet steeds op 
aangesproken. 

o Bij navraag op de afdelingen en uit het gesprek met de directeur patiëntenzorg 
ad interim blijkt dat er medewerkers zijn die veel vorming volgen en er 
medewerkers zijn die weinig vorming volgen. 

 
 

6.3 Vrijwilligers 
 

• In 2012 waren in het ziekenhuis 11 vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers krijgen een infomap 
en contract met uitleg over de algemene werking, de verzekering en de verwachtingen 
vanwege de organisatie. Vrijwilligers worden aangestuurd door een 
stafmedewerker/vrijwilligerscoördinator. (AV) 
De aansturing van de vrijwilligers is niet vermeld in het organogram. (TK) 

 
 
 

6.4 Bestaffing 
• Per afdeling is er ’s nachts één verpleegkundige, behalve op de afdelingen 51 (2 

verpleegkundigen) en 52 (1 verpleegkundige en 1 zorgkundige). Op vraag kan 1 van beide 
zorgverleners van afdeling 52 elders hulp gaan bieden. (AV) 

 
• Voor het toezicht ’s nachts is er een extra persoon beschikbaar op afdeling 52 die voor 

toezicht in de afzonderingskamer beschikbaar is. Het toezicht wordt gerealiseerd door een 
verpleegkundige van een naburige afdeling of de zorgkundige van afdeling 52 op te 
roepen. Hiertoe werd in 2011 een zorgkundige toegevoegd in de nacht op afdeling 52. 
Uit de documenten en uit de gesprekken kon niet duidelijk worden afgeleid dat er op 
momenten met een minimumbezetting voor het toezicht op afgezonderde patiënten 
waarbij het nodig is om met 2 te zijn, er van op afdelingen waar maar 1 verpleegkundige is 
een beroep moet gedaan worden op de 2de persoon van afdeling 52. Dit kan duidelijker 
omschreven worden in het protocol en in de procedure afzonderen. (Aanb) 
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7 Processen 
 

 

 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 

• Het ziekenhuis werkt vanuit een eclectische benadering voor de organisatie van zorg. Bij 
elke hulpvraag wordt bekeken welke therapievorm voor deze persoon, de beste 
behandelingsmethode is. Dit kan een combinatie van therapievormen zijn, waarbij van 
elke methode aspecten gebruikt worden die het meest effectief zijn in een specifieke 
situatie. Daarbij hanteert het ziekenhuis een holistisch mensbeeld en wordt er gestreefd 
naar het bieden van zorg op maat. (AV) 
In kliniek 4 hanteren de hulpverleners de dialectische gedragstherapie als algemeen 
referentiekader voor de organisatie van zorg. (AV) 

 
• Alle patiënten  worden wekelijks meermaals gezien door de psychiater van hun eenheid. 

Dit gebeurt door middel van een rondgang op de afdeling (samen met stagiairs zo 
mogelijk) en tijdens consultatiemomenten. Vaak nodigen de artsen de patiënten zelf uit om 
op gesprek te komen. (SP) 
In de toekomst zal het ziekenhuis terug één laatstejaars-ASO toegewezen krijgen. Deze 
arts kan voor bijkomende arts-patiëntencontacten zorgen. (AV) 

 
• Binnen het ziekenhuis worden allerlei therapieën in behandelgroepen aangeboden. (AV) 

Op sommige afdelingen (bv. 63) wordt er gewerkt met individuele therapieprogramma’s, 
op maat van de patiënt en in overleg met de patiënt. (SP) 

 
• We bevelen aan om te onderzoeken of de inzet van een neuroloog als consulent op de 

ouderenafdelingen een meerwaarde zou kunnen betekenen. (Aanb) 
 

• Het activeringsaanbod is historisch gegroeid. Sinds 1/1/2013 is er een nieuwe 
leidinggevende centrale activering. 
Op het ogenblik van de audit bestaat dit uit: (AV) 

o Werkateliers 
o Ambachtelijke ateliers 

Het doel van deze twee ateliers is: 
• leren op tijd komen 
• manueel bezig zijn om het denken tot stilstand te krijgen 
• afspraken nakomen 

o Vormingsateliers: kunnen individueel zijn of in kleine groepen, zoals taallessen, 
computerlessen, studeren voor een rijexamen 

Het TZB wil in 2014 het centrale activeringsaanbod grondig reorganiseren. Momenteel zijn 
hiervoor verkennende stappen gezet: 

o De vakgroep psychotherapie en de medewerkers heeft een analyse gemaakt 
van het huidige centrale activeringsaanbod en de plaats ervan binnen het 
ziekenhuis. 

o Dataverzameling: wie komt er, wanneer, vanuit welke pathologie, hoe lang… 
o Interessepeiling bij de huidige patiëntenpopulatie, onder de vorm van een 

enquête in de kliniek voor psychosezorg is gebeurd. 
o De directie is verkennende gesprekken aan het voeren bij 

dagactiviteitencentra/activeringscentra in de buurt. (AV) 
 

• In het PZ OLV Brugge kunnen personen na een periode van residentiële opname in 
postkuur komen. Het doel van de postkuur is het bieden van een houvast na een 
residentiële opname en vervult een tussenstap naar de ambulante hulpverlening. 
Een postkuur kan aangevraagd worden voor een periode van 3 tot 6 maanden. Een 
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persoon die in postkuur komt moet minimum 3 uren aanwezig zijn op de afdeling waar de 
postkuur werd aangevraagd. De tijdsinvulling gebeurt op maat rekening houdend met de 
wensen en verwachtingen van de patiënt en het behandelteam. (AV) 

 
• Het ziekenhuis heeft de laatste jaren al verschillende stappen gezet op het vlak van de 

vermaatschappelijking van de zorg. 
Zo ontwikkelde het ziekenhuis een outreachende werking op het vlak van de 
psychosezorg (VDIP, MVIP, het praatcafé “De Stem”), is er een belangrijke inbreng in het 
dagactiviteitencentrum “De Gempersteeg”, het activeringsproject “De Werkmaat” en in Het 
Kunsthuis, werd het zorgtraject “persoonlijkheidsstoornissen en cognitief-directieve 
therapie” uitgewerkt en wordt er geparticipeerd in het project Wonen-Welzijn. Naast 
outreaching werd intern de ambulante zorg (bv. Psychose Expertise en AdviesCentrum 
PEACe) en de dagtherapie uitgebouwd en qua woonvorm werd gestart met het PVT Sint- 
Augustinus. 
Samen met het PZ Sint-Amandus Beernem werd een “artikel 107 project” ingediend. 
Hierbij werden in de loop van 2011 in het ziekenhuis 30 bedden buiten dienst gesteld, 
samen met een reorganisatie van de afdelingen, waarbij onder andere de crisiseenheden 
verder werden uitgebouwd (extra PICU-bedden) en waarbij een afdeling rehabilitatie en 
een afdeling voor langdurige intensieve behandeling werden opgericht. Buiten het 
ziekenhuis participeert het ziekenhuis actief in het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen 
(voorzitterschap) met onder andere de oprichting van het mobiele crisisteam, het mobiele 
behandelteam en het psychiatrisch expertise team. 
Het ziekenhuis maakte in 1989 al die vermaatschappelijking van de zorg ook voor de 
buitenwereld zichtbaar door het openbreken van de muur rondom de instelling en de 
realisatie van het kunstwerk “De Open Poort”. (SP) 

 
Anderzijds staat het ziekenhuis veel minder ver op het vlak van patiëntenparticipatie en 
familieparticipatie, en profiteert de patiënt en zijn naaste omgeving hierdoor nog veel te 
weinig van de voordelen en de doelstellingen van deze vermaatschappelijkingsbeweging. 
(TK) 

o Therapieplannen zijn op de meeste afdelingen nog te veel afdelingsplannen en 
te weinig individueel op maat gemaakt. Er is, met uitzondering van de afdeling 
63, zo goed als geen mogelijkheid om als patiënt zelf een programma op te 
stellen. Er is quasi geen aanbod van keuzetherapieën buiten het 
groepsaanbod op de eigen afdeling. Sommige patiënten kunnen vanuit 
sommige afdelingen voor maximaal 4 uur per week participeren aan de 
activiteiten van de dienst centrale activering, en ’s avonds kan men eventueel 
eens deelnemen aan activiteiten die door de dienst Vrije Tijd naar voor worden 
geschoven. Binnen sommige klinieken is er een klein aanbod (bv. 
activiteitencentrum De Passerelle binnen kliniek 2), maar ook dit onder de 
vorm van een vast moment en gericht op 1 en dezelfde groep. Een ander 
dergelijk aanbod binnen de ziekenhuismuren is er niet en participeren aan het 
aanbod buiten het ziekenhuis kan maar is beperkt aangezien men moet 
voldoen aan een aantal voorwaarden. 

o Patiënten worden nog niet als volwaardige partner beschouwd bij het opstellen 
van het patiëntendossier. Zo mogen patiënten nu niet samen met de 
zorgverleners aan het patiëntendossier werken. Op sommige maar lang niet 
alle afdelingen worden patiënten uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de 
interdisciplinaire overlegmomenten, meestal wordt het behandelplan zonder de 
patiënt besproken met de zorgverleners en worden de items daarvoor of 
daarna met de patiënt overlopen. Patiënten worden nog te veel passief 
geobserveerd en achteraf geïnformeerd over genomen beslissingen. 

o Familieleden of vertrouwenspersonen worden, zoals in de meeste 
ziekenhuizen, gevraagd om langs te komen voor een gesprek. Binnen alle 
klinieken bestaat een aanbod aan infovergaderingen voor familieleden. 
Nergens werden voorbeelden gevonden van het intensief betrekken van 
familie bij het opstellen van therapieplannen, van reïntegratieplannen, van 
weekendplannen en de bespreking ervan, van oefenmomenten waarbij familie 
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en patiënt binnen het ziekenhuis kunnen proberen of het heropnemen van de 
normale situatie zonder tussenkomst van de hulpverleners op de afdeling 
mogelijk zou zijn (bv. in doorgangshuizen, in proefappartementen…). 

o Patiëntenparticipatie, meer bepaald het werken met ervaringsdeskundigen,  
zou volgens evidenced based studies, een meerwaarde hebben voor het 
herstel van de patiënt. Momenteel fungeert afdeling 20 als pilootafdeling om na 
te gaan op welke manier het werken met ervaringsdeskundigen vormgegeven 
kan worden. Er werd een groep met (toekomstige) ervaringsdeskundigen 
opgericht, die van start ging in januari 2013. Vier patiënten van afdeling 20 
engageerden zich voor deze tweewekelijkse werkgroep. Tijdens deze sessie 
wordt samen met de patiënten uitgediept wat hun rol, taak, 
verantwoordelijkheid als ervaringsdeskundige kan zijn en hoe dit kan 
uitgebouwd worden binnen het ziekenhuis (in eerste instantie binnen kliniek 2). 

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

de ziekenhuismuren. Dit gaat door in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende campus Sint- 
Franciscus-Xaverius, waarbij er beroep gedaan wordt op een groep anesthesisten en 
anesthesieverpleegkundigen die vertrouwd zijn met de procedure. De ECT-richtlijnen, het 
verwijsprotocol ECT en het verpleegkundig protocol zijn overgenomen van het AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op verschillende recente handboeken 
terzake en de tweede herziene versie uit 2010 van de Richtlijn elektroconvulsie-therapie 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 
Patiënten moeten voldoen aan de in- en exclusiecriteria zoals omschreven in de 
richtlijnen, moeten de nodige voorafgaandelijke onderzoeken doorlopen hebben en 
moeten zich expliciet akkoord verklaren met de behandeling. Zowel de rechts-unilaterale, 
de bifrontale als de bilaterale of bitemporale elektrodenplaatsing kan worden toegepast. 
Wekelijks wordt de toestand van de patiënten geëvalueerd aan de hand van de Beck 
depressievragenlijst, na 6 en na 12 sessies ook met de Hamilton Depression Rating 
Scale. 
In 2012 gingen er 208 ECT-behandelingen door. (AV) 

 
 
 

7.2 Procedurebeheer 
 

• Alle procedures zijn op het intranet terug te vinden, alfabetisch op titel of via een zoek- 
functie. Het opstellen van procedures gebeurt volgens een vast stramien, ook deze 
moederprocedure is gepubliceerd. Op alle procedures is een procedure-eigenaar 
aangeduid. Deze moet er voor zorgen dat de betrokken procedures jaarlijks gereviseerd 
en aangepast wordt zo nodig. De kwaliteitscoördinator volgt via een eigen Excellijst met 
de revisiedata op of dit effectief gebeurt. (AV) 

 
• Nieuwe en herwerkte procedures worden altijd gedurende twee weken op het intranet 

gepubliceerd. (AV) 
 

• Tijdens de rondgang bleek duidelijk dat de verpleegkundigen vlot overweg kunnen met het 
procedureboek op intranet. (AV) 

 
• Er is een procedure rond het toegankelijk maken van het verslag van de visitatie. Om 

inzage te krijgen in het verslag moet er een afspraak gemaakt worden met de 
kwaliteitscoördinator. We bevelen aan hier drempelverlagend te werken, door bijvoorbeeld 
zelf topics uit het verslag toe te lichten op de website, samen met het gedane 
verbetertraject, een lijstje met werkpunten, regelmatig een stand van zaken te geven… 
(Aanb) 
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7.3 Medicatiedistributie 
Situering 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een eigen apotheek. Deze levert ook medicatie aan het PVT 

Sint-Augustinus. 
 

• De apotheek is elke weekdag open van 9u00 tot 12u15 en van 12u45 tot 17u00. Buiten de 
openingsuren van de apotheek is de apotheker meestal telefonisch bereikbaar, zo niet kan 
er beroep gedaan worden op een wachtdienst. Hiervoor wordt samengewerkt met de 
apothekers van het AZ Sint-Lucas te Assebroek. 

 
• Tijdens de audit werd gesproken met de hoofdapotheker en de hoofdgeneesheer. Naast 

een bezoek aan de apotheek was medicatiedistributie ook een aandachtspunt tijdens de 
bezoeken aan de verschillende zorgeenheden. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Er werd een overeenkomst gesloten met het PsychoTherapeutisch Centrum Rustenburg 
en het PVT Sint-Augustinus om de werking in de verschillende instellingen te 
uniformiseren. (AV) 

 
• De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité. Er gaat maandelijks een overleg 

door tussen de apotheker en de algemeen directeur. Met de hoofdgeneesheer, de 
directeur patiëntenzorg en de directeur ondersteunende diensten is er enkel ad hoc 
overleg. Verslagen van deze overlegmomenten worden niet opgesteld. Dit is onvoldoende 
systematisch en gestructureerd om als apotheek voldoende op de hoogte te zijn van de 
beleidsbeslissingen die een repercussie kunnen hebben op de apotheekwerking of om als 
apotheek met voldoende slagkracht veranderingen te kunnen doorvoeren. (TK) 

 
• De apotheek stelt ieder jaar een jaarverslag samen, het recentste is dat over 2012. Het 

jaarverslag geeft door middel van tabellen het voorschrijfgedrag weer van elke arts (top 20 
qua aantal voorschriften, totale omzet en totale omzet per terugbetalingscategorie, omzet 
per terugbetalingscategorie per arts, omzet per terugbetalingscategorie per afdeling…met 
telkens het verschil t.o.v. 2010 en 2011) (AV) 
Het jaarverslag zou een belangrijker impact hebben moest het meer als een 
beleidsinstrument geconcipieerd worden. (Aanb) 
Er is geen beleidsplan voor de apotheek. We bevelen aan om het jaarverslag met een 
veel ruimere invalshoek op te stellen waardoor het zich leent tot het selecteren van acties 
voor het volgende jaar (inclusief SMART-geformuleerde doelstellingen en actieplannen). 
(Aanb) 

 
• De hoofdapotheker neemt ongeveer 2 keer per jaar deel aan de Verpleegkundige Raad. 

Deze raad komt 3 keer per maand samen en bestaat uit de afdelingscoördinatoren, alle 
stafmedewerkers en de directeur patiëntenzorg. Er wordt telkens een verslag van de 
vergadering opgesteld. Deze raad betekent voor de apotheek een nuttig 
communicatiekanaal van en naar de verpleegkundigen. 
Daarnaast verloopt de communicatie naar de afdelingen vooral telefonisch en via het 
intranet. (AV) 
Persoonlijk komen de apothekers maar uitzonderlijk op de verpleegafdelingen (controle 
vervaldata, steekproeven op de klaargezette medicatie). Alhoewel ze belang hechten aan 
de principes van klinische farmacie en in dit ziekenhuis zicht hebben op de thuismedicatie 
en de medicatiefiches van de patiënten, slaagt de apotheek er niet in om dit in de praktijk 
te brengen. (Aanb) 
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• De apotheker neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis: het 
comité ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch comité (driemaandelijks), het 
comité medisch materiaal (driemaandelijks), en de commissie medische ethiek. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een ziekenhuisformularium. Het volgen van het formularium 

wordt gestimuleerd doordat bij het elektronisch voorschrijven van een niet-formularium 
product een gelijkaardig formulariumgeneesmiddel wordt voorgesteld. 
Specialiteiten die buiten het formularium afgeleverd worden zijn voornamelijk somatische 
specialiteiten. (AV) 

 
 

Middelen 
 

• De apotheek beschikt over een ruime en modern ingerichte infrastructuur. (AV) 
 

• Er is een overlegorgaan tussen het softwarebedrijf en de ziekenhuizen die de 
apotheekmodule van het programma gebruiken, om de module aan te passen en de 
wensen en noden van de gebruikers. Deze werkgroep is tot op heden al verschillende 
keren samengekomen. (AV) 
We bevelen aan om als ziekenhuis hier verder constructief aan mee te werken. (Aanb) 

 
• Er is één centrale spoedkast in de apotheek. Medicatie kan uit deze kast genomen worden 

via een specifieke procedure als de (kleinere) spoedkasten op de opnameafdelingen het 
betrokken medicijn niet bevatten. Indien het benodigde medicijn ook niet in de centrale 
spoedkast aanwezig is, dan kan naar de apotheker van wacht gebeld worden. (AV) 

 
• Op het niveau van de VZW Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ wordt onderzocht of 

het haalbaar is om een toestel aan te kopen om medicatie per unitdosis te herverpakken. 
(AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• Naast één apotheker (1 VTE) is er een adjunct-apotheker (28,5 uur/week) en 1 parttime 
apotheekassistente (28,5 uur/week). Voor de administratie is er een bediende (19u/week). 
(AV) 

 
• Er wordt niet gewerkt met referentieverpleegkundigen medicatie op de afdelingen. Wel is 

er een werkgroep medicatie in het ziekenhuis die de medicatiegebonden procedures 
bijwerkt. Deze werkgroep bestaat uit 3 afdelingscoördinatoren, de hoofdapotheker en een 
stafmedewerker. (AV) 

 
 

Processen 
 

• Er worden sinds 2011 incidenten op vlak van de medicatiedistributie gemeld via het 
elektronisch meldportaal. Sinds kort werd overgeschakeld op het “Meld- en Leersysteem” 
van OBASI®. In 2012 werden er op 447 incidenten 144 medicatie-incidenten gemeld. (AV) 
Deze incidenten werden toen niet geanalyseerd, er gebeurde alleen een  
incidentspecifieke terugkoppeling naar de melder. Sinds dit jaar worden sommige 
incidenten wel grondig geanalyseerd, hierbij wordt de apotheker uitgenodigd op de 
stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid. Op die manier kon al een retrospectieve analyse 
aan de hand van PRISMA opgesteld worden, samen met een voorstel voor een aantal 
verbeteracties. (AV) 
We bevelen aan om ook in de werkgroep medicatiedistributie expertise op te doen met 
incidentanalyse (bv. met SIRE, PRISMA, FMEA, SAFER…) om zo meer analyses uit te 
kunnen voeren. Ook kunnen er criteria gedefinieerd worden om te bepalen wanneer een 
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incident grondig moet geanalyseerd worden hetzij in de werkgroep, hetzij in de stuurgroep. 
(Aanb) 

 
• Medicatie wordt bewaard in een aparte bergruimte en in afsluitbare kasten in de 

verpleegposten. Vanuit de patiëntenvoorraad wordt de medicatie voor de volgende dag 
klaargezet door de verpleegkundige met nachtdienst. In de voormiddag gebeurt er een 
extra controle op de klaargezette medicatie voor de drie eerstvolgende 
toedieningsmomenten (middag, avond en voor slapengaan), op de ochtendmedicatie 
gebeurt niet op alle afdelingen een controle door de vroegdienst (niet op afdelingen 31 en 
32). Op sommige afdeling wordt er door de verpleegkundigen een “afpuntblad voor de 2de

 

controle medicatie” gebruikt, of er wordt een reden op dit blad genoteerd waarom er geen 
tweede controle  gebeurde. (AV) Voor ieder toedieningsmoment wordt aan de hand van 
de medicatiefiche nog een bijkomende controle uitgevoerd (+ klaarzetting van vloeibare 
medicatie of aanpassing aan eventuele wijzigingen in het medicatieschema). Daarna 
wordt de medicatie door eenzelfde verpleegkundige bedeeld. Deze manier van werken 
houdt een aantal risico’s in, die regelmatig moeten afgewogen worden ten opzichte van de 
voordelen: (TK) 

o Het klaarzetten voor meerdere shiften. 
o Diegene die klaarzet is niet diegene die de medicatie toedient. 
o Halve pilletjes worden in de bakjes gelaten waardoor eenduidige identificatie niet 

steeds meer mogelijk is. 
o De toediening zelf gebeurt zonder controle van het medicatieschema. Dit 

bemoeilijkt ook het geven van informatie over de medicatie aan de patiënt (in het 
kader van responsabilisering). 

o Op de afdelingen bleken de verpleegkundigen niet in staat om vlot terug te vinden 
wie de medicatie had toegediend en of de medicatie wel was toegediend. 

o Niet alle medicatie is in unit-dosis beschikbaar. Blisters moeten soms verknipt 
worden hetgeen identificatie (vervaldatum, naam, lotnummer) bemoeilijkt. 

o Patiënten hebben geen afdruk van hun medicatieschema en kunnen hierdoor niet 
mee de juistheid van toediening controleren. 

We bevelen aan na te gaan of het haalbaar is om te komen tot een aflevering vanuit de 
apotheek per dag en per toedieningsmoment, en om de controle te laten samenvallen met 
de toediening. (Aanb) 

 
• De gecontroleerde stocks van narcotische analgetica op de afdelingen stemden overeen 

met wat genoteerd stond in de bijhorende registers. (AV) 
 

• De temperatuur van de koelkasten wordt continu bewaakt, zowel in de apotheek, als op de 
afdelingen. (SP) 

 
 

Resultaten 
 

• Er zijn zo goed als geen (<1%) naschriften. Dit komt enkel voor bij mondelinge orders. 
Artsen kunnen een voorschrift ook van thuis uit ondertekenen via het elektronische 
beveiligde systeem Citrix®. 
Narcotica worden enkel afgeleverd en toegediend na ontvangst van een individueel 
ondertekend voorschrift van de arts. Ook voor magistrale bereidingen wordt nog een 
papieren voorschrift gevraagd. (AV) 

 
• We bevelen aan om projecten op te starten in het ziekenhuis rond het verhogen van het 

zelfmanagement en de adherence (therapietrouw) bij medicatie-inname. Dergelijke 
projecten kunnen aanleiding geven tot nieuwe inzichten of distributiewijzigingen (bv. 
tijdstip medicatiebedeling, thuismedicatie bij patiënten op kamer, andere taken voor 
verpleegkundigen die moeten bevragen of medicatie werd genomen of niet…). (Aanb) 
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• Het medicatieschema wordt bij ontslag automatisch gegenereerd vanuit OBASI® en 
meegegeven met de patiënt, samen met de ontslagbrief. (AV) Ook als de patiënt tijdens 
een weekend naar huis gaat, krijgt hij een medicatieschema mee. (SP) 

 
• Er wordt met een dertiental psychiatrische ziekenhuizen samengewerkt voor de aankoop 

van medicatie. Op die manier staan de relatief kleine apotheken van deze ziekenhuizen 
sterker en kunnen ze kortingen verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die van grotere 
algemene ziekenhuizen. (AV) 

 
• Er werd geen vervallen medicatie aangetroffen op de bezochte afdelingen. (AV) 

 
 

7.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

7.4.1 Afzondering als dwangmaatregel 
 

Situering 
 

• Er zijn 22 afzonderingskamers verspreid over alle 10 de verblijfsafdelingen (op de 
dagafdelingen zijn er geen). Ongeveer de helft hiervan werd bezocht en de 
isolatieregisters werden ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Er bestaan binnen het ziekenhuis verschillende documenten op het gebied van 
afzondering en fixatie: (AV) 

o Het protocol “Patiënt afzonderen”; 
o De procedure “Afzondering”; 
o De gedragscode “Afzonderen en fixeren” (dd. 01/06/2006); en 
o De visietekst “Afzonderen en fixeren. Visie en richtlijnen voor gebruik” 

(dd.01/06/2006). 
 

• Alhoewel de visietekst van 2006 zou dateren, is deze gebaseerd op oudere publicaties 
(1976 – 1988) en geeft deze inhoudelijk hoofdzakelijk de visie weer die vertolkt werd in de 
eindverhandelingen van de algemeen directeur (1985) en directeur patiëntenzorg (1988). 

 
Deze visie is verouderd, zoals blijkt uit een aantal paternalistische uitspraken, en het feit 
dat er weinig rekening gehouden wordt met de (wettelijke) rechten van patiënt die van een 
latere datum zijn. Verder wordt het standpunt van de patiënt (trauma van geweld en 
inperking van vrijheid) en de zorgverlener (intensieve aanpak), onvoldoende gescheiden. 
(TK) 
Het spanningsveld tussen de vrijheid als fundamenteel recht en de hulpverlener die zich in 
een noodsituatie bevindt, wordt onvoldoende uitgewerkt. Er wordt integendeel, zonder 
duidelijke en/of wetenschappelijk onderbouwde argumenten, gesteld dat het ontwikkelen 
van een betere rechtsbescherming van de afgezonderde patiënt leidt tot een 
bureaucratische aanpak, terwijl de hulpverlener “handelt om bestwil van de patiënt”, en dat 
de afzondering ethisch verantwoord is omdat ze bijdraagt tot het herstel van de 
communicatie en de relatie. Het afzonderen wordt beschouwd als een “welbepaalde stap 
in het behandelingsproces” en de afzonderingskamer als “een plaats waar in meer 
intensieve begeleiding kan voorzien worden”. Aangezien, zoals trouwens in dezelfde 
visietekst verder beschreven wordt, patiënten een afzondering, al dan niet met fixatie, als 
een groot trauma ervaren, kan een afzondering bezwaarlijk als relatie- en 
communicatieherstellend beschouwd worden, maar eerder als relatie-ontwrichtend en 
communicatieverstorend. Dit is ook het uitgangspunt in de meeste hedendaagse 
visieteksten. 
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• Velerlei vormen van vrijheidsberoving die in dit ziekenhuis toegepast worden (verhoogd 
toezicht, gesloten afdeling, gebruik van bedsponden en voorzettafels bij minder mobiele 
personen, gebruik van verdovende en verzwakkende medicatie…), al dan niet juridisch 
(deels) verantwoord (gedwongen opname en/of behandeling versus niet-gedwongen 
opname en behandeling), worden niet als vrijheidsberoving beschouwd en komen niet aan 
bod in de visietekst. Uit de gevoerde gesprekken bleek dat verschillende vormen van 
vrijheidsberoving ook in de praktijk niet als dusdanig beschouwd worden. Zorgverleners 
stellen vrijheidsberoving gelijk met het gebruik van de afzonderingskamers (het opsluiten 
van patiënten op hun kamer wordt in dit ziekenhuis bv. steevast als een 
“kamerbehandeling” bestempeld). 
Naast een algemeen kader ontbreken dan ook richtlijnen en procedures betreffende die 
andere vormen van vrijheidsberoving. (TK) 

 
• In de visietekst wordt wel gezegd dat preventie van groot belang is, maar aan de 

(vroeg)detectie en het vermijden van agressie en crisissituaties wordt uiteindelijk maar 
weinig aandacht besteed (bv. non-verbale nabijheid en verbale interventies, afleidende en 
ontladende activiteiten, medicatie…). (Aanb) Nochtans past men dit in het ziekenhuis wel 
degelijk toe, wordt er jaarlijks veel vorming hieromtrent gegeven en bestaat er hierover 
een duidelijke visie. 

 
• Uit de opleidingen betreffende agressie en uit de gesprekken bleek dat het begrip Early 

Recognition Method niet onbekend is in het ziekenhuis. Op sommige afdelingen wordt er 
gewerkt met signaleringsplannen en crisisinterventieplannen, waarbij ernstige incidenten 
geanalyseerd worden met de patiënt en waarbij gezocht wordt naar uitlokkende factoren, 
verergerende en kalmerende factoren en de beste aanpak volgens het moment van de 
crisis. In de praktijk bleek dat dit op de afdelingen met het hoogst aantal fixaties het minst 
gekend en gebruikt werd. Naast visie en opvattingen speelde ook de patiëntenpopulatie 
een rol in het al dan niet gebruiken van een dergelijke herkenningsmethode. 
Het is belangrijk om een duidelijke ziekenhuisbrede visie op de preventieve aanpak te 
ontwikkelen, met oog voor de verschillen qua klinisch, juridisch en situationeel beeld. 
Daarna moet de visie concreet genoeg uitgewerkt worden om alle zorgverleners de nodige 
(juridische, emotionele en praktische) houvast te geven bij de dagdagelijkse uitoefening 
van hun beroep. (Aanb) 

 
• Uit de teksten blijkt dat er wel is nagedacht over de architectuur en de inrichting van de 

afzonderingskamers zelf en de aanpalende ruimtes. Dit is in extenso beschreven. (SP) 
Daarentegen zijn de verschillende vormen van afzondering niet duidelijk omschreven. 
(TK) Enkel de procedure met een specifieke afzonderingkamer is uitgewerkt. Dit komt 
omdat het werken met een beveiligde toezichtskamer/stripbare kamer (= een kamer die er 
zo normaal mogelijk uit ziet, maar met een aangepaste, veiliger accommodatie is 
uitgerust/kamer die in stappen kan omgevormd worden van een normale kamer tot een 
toezichtskamer) niet beschouwd wordt als afzondering (maar als “kamerbehandeling”) en 
omdat er momenteel geen andere types kamers (rustkamer, comfortroom) zijn in het 
ziekenhuis). Fixatie wordt hierbij niet standaard toegepast. 

 
• De procedure beschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (artsen 

en verpleegkundigen), de voorbereiding en de wijze van afzonderen, de manier van 
toezicht, de te leveren basiszorgen, en de specifieke behandeling en begeleiding van de 
patiënt. (SP) Uit de registratie blijkt dat het toezicht in de praktijk niet steeds volgens de 
procedure gebeurt. ’s Nachts hangt de wijze van toezicht duidelijk af van de toestand van 
de patiënt en de zorgverlener: soms wordt er gedurende uren naeen enkel genoteerd 
“slaapt”, soms wordt er ook gekeken of de patiënt tijdens de slaapt beweegt “slaapt op 
rechter zijde, slaapt op linker zijde…”, terwijl in nog andere situaties daadwerkelijk 
minstens om de twee uur de kamer wordt binnengegaan. Hieruit blijkt dat de manier van 
toezicht nog beter kan uitgewerkt worden en dat behalve contactname ook moet 
beschreven worden op welke parameters er wanneer moet gelet worden (bv. 
lichaamskleur, ademhaling…). Ook vochttoediening, (alhoewel tijdens de inspectie in de 
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praktijk steeds aanwezig), zeker bij fixatie, kan explicieter beschreven worden. (Aanb) 
 

Bij enkele fiches waren de tussentijdse observaties en evaluaties niet in orde: (TK) 
o Vage omschrijving van observatie 
o Niet duidelijk wanneer de verpleegkundige tijdens de nacht is binnengegaan. Uit 

gesprek bleek dat er niet altijd om de twee uur werd binnengegaan. 
 
 

Middelen 
 

• In het totaal zijn er meer dan 22 afzonderingskamers in dit ziekenhuis en er worden er op 
dit moment nog nieuwe bijgebouwd: 

o Afdeling 11: 1 
o Afdeling 21: 4 
o Afdeling 22: 2 
o Afdeling 31: 2 
o Afdeling 32: 2 
o Afdeling 41: 2 
o Afdeling 42: 2 
o Afdeling 51: 4 
o Afdeling 52: 2 
o Afdeling 63: 1 
------------------------- 
o Totaal = 22 

 
• Er blijken verschillende soorten afzonderingskamers te zijn in dit ziekenhuis: sommige 

hebben een metalen bed, verankerd in de grond, andere hebben een houten bedbak, 
waarin een beloproepsysteem geïntegreerd is. (AV) In de kamers met de ijzeren bedden 
kunnen gefixeerde patiënten niet aan het oproepsysteem. (TK) 
Van sommige afzonderingskamers bevindt het sanitair zich in de kamer, van andere 
erbuiten. Steeds is in de onmiddellijke nabijheid een ruimte met douche of bad. Bij alle 
kamers is er een sasgedeelte voorzien, soms met een spreekruimte erbij. 
Alle kamers hebben kunst- en buitenlicht evenals klimatisatie. Camerabewaking is niet in 
alle afzonderinskamers voorzien, en als het er is, wordt het zelden gebruikt omdat de 
toezichtsfrequentie vrij groot is (steeds minstens om het half uur). De radio beluisteren is 
overal mogelijk, en er is zicht op een klok vanuit de kamer. 
Niet overal zijn er brandveilige matrassen en scheurvrij linnen. Dit is wel voorhanden in het 
ziekenhuis. (AV) 

 
 

Processen 
 

• Alle afzonderingen worden geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier en krijgen 
een uniek nummer. Telkens wordt een minidossiertje afgedrukt waarop plaats is om de 
observaties en tussentijdse evaluaties op te schrijven en waarop de betrokken 
zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) moeten tekenen. Bij nazicht bleek het toezicht 
effectief minstens om het half uur te gebeuren. (AV) 

 
• Het afzonderingsregister wordt elektronisch bijgehouden. (AV) 

Per afzondering wordt automatisch naam, voornaam, geboortedatum van de patiënt en 
een uniek nummer door de PC toegekend aan de afzondering. 
Op deze fiche worden volgende elementen ingevuld: 

o Datum en uur waarop afzondering van start ging. 
o Indien bij afzondering, fixatie van de patiënt nodig is moet dit vermeld worden; op 

hoeveel punten gefixeerd en de duur van de fixatiemaatregel. 
o De reden van de afzondering. 
o Tussentijdse evaluaties en observaties tijdens de afzondering. 
o Datum en uur waarop afzondering gestopt is. 
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• In de “Gedragscode met betrekking tot de afzondering van opgenomen patiënten” wordt 
gespecificeerd dat men (zowel tijdens de dag als de nacht) uit veiligheidsoverwegingen 
zonodig met twee verpleegkundigen moet zijn om binnen te gaan in een 
afzonderingskamers. (AV) Criteria om te bepalen wanneer dit nodig is, worden niet 
gegeven. Bovendien is het niet duidelijk omschreven welke zorgverlener men ’s nachts als 
2de persoon moet roepen om een afzonderingskamer binnen te gaan. (Aanb) 

 
• Er wordt aandacht besteed aan de nazorg voor de patiënt en het personeel, maar niet  

voor de nazorg voor de medepatiënten en de familie. Verder kan deze nazorg zelf nog 
verder uitgewerkt worden, door bijvoorbeeld de crisissituatie te bespreken met aanpassing 
of aanvulling van het signaleringsplan of afzonderingsmaatregel zelf (zowel emotioneel als 
praktisch) te evalueren aan de hand van een vragenlijst. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2012 waren er 537 afzonderingen, 150 betrof het mannelijke patiënten, 387 keer 
vrouwelijke. In totaal ging het om 71 mannelijke patiënten ten opzichte van 92 
vrouwelijke, waaruit blijkt dat mannen gemiddeld 2 keer en vrouwen 4 keer werden 
afgezonderd. Meer dan 9% van de afzonderingen duurde meer dan 5 dagen, de 
gemiddelde duur bedroeg 2,42 dagen. De langste afzondering bedroeg 116 dagen. (AV) 

 
• De 10 nagekeken afzonderingsfiches zijn afgetekend door de behandelend arts en 

verpleegkundige. De afzonderingsfiches worden bewaard in een losbladige kaft. Jaarlijks 
gaan deze fiches naar het beleid, en worden de fiches per jaar en per afdeling 
ingebonden. Jaarlijks maken de afdelingscoördinatoren een verslag volgens een 
vaststaand sjabloon over het afzonderingsbeleid op hun afdeling. (AV) 

7.4.2 Fixatie 

Beleid en strategie 
 

• Over fixatie zijn er in het ziekenhuis drie documenten: 
o Het protocol “Fixeren”; 
o De gedragscode “Afzonderen en fixeren” (dd. 01/06/2006); en 
o De visietekst “Afzonderen en fixeren. Visie en richtlijnen voor gebruik” 

(dd.01/06/2006). 
 

• Zoals hierboven reeds aangehaald bij de bespreking van deze teksten in verband met het 
afzonderen, zijn deze teksten verouderd. Bovendien is er in de gedragscode “Afzonderen 
en fixeren” geen woord over fixatie terug te vinden. (TK) 

 
• Alhoewel in de visietekst gezegd wordt dat fixatie eigenlijk een aparte studie vergt, 

ontbreekt een visie op fixatie. 
Preventie van en alternatieven voor fixatie worden nergens vernoemd of beschreven. (TK) 
Indicaties worden beschreven in het protocol fixeren onder de hoofding “doel”. Hierbij is 
sprake van “andere methoden die geen uitkomst bieden”, maar ook hier worden deze niet 
verder beschreven. 

 
• De praktische werkwijze bij het toepassen van fixatie wordt beschreven in de visietekst en 

het protocol. Hieruit, en ook uit de gevoerde gesprekken, blijkt dat er steeds met 
vijfpuntsfixatie wordt gewerkt. (AV) 

 
• Anderzijds blijkt uit de gesprekken dat ook andere vormen van fixatie worden toegepast. 

Zo wordt soms een voorzettafel gebruikt bij minder mobiele personen. Als indicatie 
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hiervoor wordt het valrisico vermeld. (TK) Het is wetenschappelijk aangetoond dat 
valrisico geen goede indicatie is voor fixatie en dat fixatie integendeel het valrisico 
verhoogt. 

 
• De verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (artsen en verpleegkundigen) zijn niet 

apart beschreven voor het toepassen van fixatie. (TK) 
 

• Het toezicht bij fixatie wordt niet apart beschreven. We kunnen er van uitgaan dat het 
toezicht identiek is aan het toezicht bij afzondering (om het half uur, basiszorgen, 
specifieke behandeling…). We vinden het echter belangrijk om na te gaan welke punten 
meer aandacht verdienen in geval van fixatie en de frequentie waarmee deze moeten 
gecontroleerd worden duidelijk in de procedure op te nemen. (Aanb) 

 
• De controle en het onderhoud staat niet beschreven in de visietekst. Uit gesprekken blijkt 

dat na gebruik het fixatiemateriaal wordt nagezien op defecten, en dat het materiaal 
steeds gewassen wordt. We bevelen aan het fixatiemateriaal na gebruik te centraliseren 
en het onderhoud en nazicht na ieder gebruik op een gestandaardiseerde wijze te doen. 
(Aanb) 

 
• In de visietekst is er aandacht voor de nazorg van de patiënt zelf en van de medepatiënten 

op de afdeling. Gezien het risico op fysische en psychische schade bij de patiënt en zijn 
omgeving ten gevolge van de fixatie bevelen we aan systematisch en op gestructureerde 
wijze de fixatie te evalueren met de patiënt en steeds intervisie te voorzien voor de 
medepatiënten en de verplegende en verzorgende equipe. Ook raden we aan om de 
mogelijkheid om de ombudspersoon te spreken tijdens afzondering met fixatie expliciet op 
te nemen in de procedure zodat het voor alle medewerkers duidelijk is wat er moet 
gebeuren wanneer een dergelijke vraag komt. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2012 gingen 76 afzonderingen gepaard met fixatie (= 14% van de afzonderingen). De 
gemiddelde fixatieduur bedroeg 8 uur 45 minuten (kortste duur = 15 minuten en langste 
duur = 3 dagen, 9 uur en 14 minuten). (AV) 

 
 
 

7.5 Agressiebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

• Er bestaan binnen het ziekenhuis verschillende documenten op het gebied van agressie: 
o De tekst “Agressie en het beleid van psychiatrische ziekenhuizen (dd. 14/06/2006), 

geschreven door de algemeen directeur van de instelling. 
o De procedure “Agressie”. 
o Een powerpoint met als titel “Visie en beleid rond omgaan met agressie” 
o De visietekst van de werkgroep agressie “Preventief omgaan met agressie” (dd. 

Augustus 2012). 
o In het kwaliteitshandboek zijn er verschillende acties beschreven die in verband 

staan met het agressiebeleid: 
• Incidenten met agressie worden geregistreerd via het Meld en 

Leersysteem. Verschillende indicatoren worden opgevolgd. 
• In 2010 en 2011 werd deelgenomen aan het FOD-project 

agressiemanagement in de psychiatrie waarbij de Early Recognition 
Method moest worden geïmplementeerd. 

• In 2012 werd een signaleringsplan geïntroduceerd. 
• Vanaf 2012 wordt met referentieverpleegkundigen agressie gewerkt. 
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• Vanaf 2012 werd opvang na een agressie-incident voorzien. 
• In 2013 werd de visietekst op agressie herwerkt en werd opnieuw een 

tweedaagse vorming “preventie van agressie” georganiseerd. 
 

• De (nieuwe) visie op agressie vertrekt van de persoonlijke ervaring van de hulpverlener. 
Agressie wordt dan ook gedefinieerd als “wat je zelf als agressie ervaart”, als grens- 
overschrijdend gedrag. 
We bevelen aan om, naast deze negatieve visie op agressie, ook te zoeken naar 
positievere visies op agressie, waarbij agressie eerder als een (hevige) uiting van 
onderliggende emoties wordt beschouwd en als ingangspoort om die onderliggende 
gevoelens onder ogen te zien en bespreekbaar te maken. (Aanb) Door agressie als 
grens-overschrijdend, negatief gedrag te bestempelen wordt immers voorbij gegaan aan 
de kansen en mogelijkheden die agressie kan bieden, of aan personen die zeer beperkt 
zijn qua arsenaal om hun gevoelens te uiten en waarbij agressie misschien een van de 
weinige manieren is om hevige of negatieve gevoelens naar de buitenwereld te uiten. 

 
• Het belang van een preventief optreden wordt in de visietekst beklemtoond. Bovendien 

worden ook een aantal handvaten aangereikt aan de medewerkers om effectief preventief 
te kunnen optreden. (SP) Zo vertrekt men hier van het crisisontwikkelingsmodel, waarbij 
men enerzijds preventief en de-escalerend gaat werken (door de risicofactoren te (laten) 
identificeren die leiden tot agressie en door deze factoren te taxeren). Hiervoor zouden de 
hulpverleners gebruik kunnen maken van vragenlijsten (bv. ‘Worthing Priority Care NHS 
Trust – Weighted Risk Indicator: Violence/Aggression Indicator’ of van de ‘Brøset Violence 
Checklist’ (BVC). (Aanb) Vervolgens probeert men de betekenis van de agressie voor de 
patiënt duidelijk te maken en laat men de patiënt via een crisiskaart aangeven hoe de 
zorgverleners de patiënt het best benaderen naargelang de fase van agressie. 
Door middel van vroege tekens van opkomende agressie trachten de begeleiders in te 
schatten of een patiënt agressief wordt, en wordt tijdig een interventie opgestart die de 
situatie ontmijnt. 

 
• We bevelen aan in de visietekst nog meer de mogelijke interventies die het agressieve 

gedrag zouden kunnen doorbreken, te benoemen en uit te werken. Hierbij denken we 
onder andere aan: (Aanb) 

o het zelf kalm blijven, 
o agressiehantering, 
o verbale en non-verbale technieken, 
o een band aangaan met de patiënt, 
o het toezicht verhogen (extra zorg en communicatie), 
o de beveiligde kamers, de comfortkamers, stripbare kamers, high care kamers en/of 

de afzonderingskamers gebruiken, al dan niet in combinatie met fixatie. 
 

• In het ziekenhuis moeten nieuwe medewerkers binnen het departement patiëntenzorg een 
tweedaagse vorming volgen (Preventief omgaan met agressie) binnen de eerste 5 jaar  
van hun tewerkstelling. Daarna moeten ze in de loop van de volgende 5 jaar de 
vervolgopleiding rond agressie volgen. (SP) 

 
 

Medewerkers 
 

• In het ziekenhuis is er werkgroep agressie actief. Deze werkgroep heeft een moderne 
visie op agressie ontwikkeld en heeft hieraan vorming gekoppeld. Verder is er op elke 
afdeling een referentieverpleegkundige agressie die specifiek oog heeft voor de 
agressieproblematiek op de afdeling en de noodzaak aan ondersteuning en intervisie. 
(SP) 

 
• Voor de medewerkers is voorzien in intervisie na elke crisis. Deze intervisie kan gebeuren 

door de afdelingscoördinator tijdens de wekelijkse vergaderingen, al dan niet gevolgd door 
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bijkomende individuele of groepsgesprekken. Uit de tevredenheidsonderzoeken en de 
gesprekken blijkt dat het aanbod aan intervisie als toereikend ervaren wordt. (SP) 

 
 

Processen 
 

• Op de afdeling 51 signaleren de zorgverleners moeilijkheden om een early recognition 
method of een crisisinterventieplan toe te passen. Zelf wijten de zorgverstrekkers dit aan 
de korte duur van de meeste opnames en het gebrek aan informatie over de patiënt. (AV) 
Desalniettemin raden wij aan toch ieder agressie-incident grondig te bespreken met de 
patiënt, de medepatiënten en de aanwezige zorgverleners om zo informatie over het 
incident te verkrijgen en naar de toekomst preventieve acties te kunnen ontwikkelen, ook 
al komt dit dan eerder andere afdelingen ten goede. (Aanb) 

 
 

Resultaten 
 

• In 2012 werden er 253 agressie-incidenten geregistreerd. 213 hiervan waren gericht tegen 
teamleden. (AV) 

 
 
 

7.6 Suïcidebeleid (beleid bij zelfverwondend gedrag) 
 

• Een nieuwe visietekst werd ontwikkeld met inbreng van de suïcidepreventiewerkers van 
het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en het VLABO. Deze tekst 
“Suïcidepreventie en suïcide” werd in april 2013 gefinaliseerd. Hieraan zijn een 
stappenplan “Preventie van zelfdoding” en een werkinstrument “Risicotaxatie suïcidaliteit” 
gekoppeld. Daarnaast zijn er de procedures “Suïcidepreventie”, “Overlijden: onnatuurlijke 
oorzaak” en “Suïcidepoging: ernstige suïcidepoging”. (AV) 

 
• We bevelen aan het suïcidebeleid te laten aansluiten bij het beleid aangaande 

vrijheidsbeperking (verschillende gradaties van toezicht die kunnen toegepast worden bij 
een suïciderisico) en aangaande agressie (risicotaxatie, vroegdetectie, therapeutische 
aanpak…). (Aanb) 

 
• Voor de vroegdetectie wordt momenteel gezocht naar aangepaste gestructureerde en 

systematische risicotaxatie-instrumenten. Zo werd ondermeer de IPEO-I vragenlijst 
geëvalueerd, maar niet praktisch genoeg bevonden om algemeen in te voeren. Voorlopig 
wordt er gewerkt met een zelf ontworpen gestructureerd interview (= Risicotaxatie 
suïcidaliteit), eventueel aangevuld met de IPEO-I na een poging, of de Beck 
hopeloosheidsschaal of suïcide intentieschaal. Momenteel loopt nog een studie in 
samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie met de bedoeling een 
gevalideerd, bruikbaarder instrument hiervoor te vinden. (AV) 

 
• Na de risicotaxatie komen, conform het crisisontwikkelingsmodel dat gehanteerd wordt, 

instrumenten aan bod om met suïcidale tekenen en ideaties om te gaan (bv. zorgplan, 
crisisplan, verhoogd toezicht…). (AV) Het verhoogd toezicht bestaat uit een aantal niveau 
van toezicht, die met een code aangeduid worden in het patiëntendossier. De codes zelf 
worden niet hernomen in de visietekst en zijn ook elders niet vlot terug te vinden. We 
bevelen aan het verhoogd toezicht in de visienota meer uit te werken en het toezicht, in 
samenwerking met de werkgroep Dwang en Drang te herbekijken zodat er op dat vlak in 
het hele ziekenhuis een uniform beleid zou gevoerd worden, zowel bij suïcidaliteit, als bij 
agressie, als bij zelfverwondend gedrag. Afzondering kan hiervan een onderdeel zijn. 
(Aanb) 
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• Er is ook aandacht voor de nazorg, zowel voor de patiënt, als voor de medepatiënten, de 
medewerkers en de familieleden. (AV) 

 
• Bij het opstellen van het beleid is er aandacht voor de begeleidende diensten buiten het 

ziekenhuis (CGGZ, mobiele teams, thuiszorg…). Er worden inspanningen geleverd om de 
methodieken die gebruikt worden en de hulpstrategieën die de patiënt aangeleerd krijgt 
gelijk te schakelen ongeacht de plaats waar de patiënt zich bevindt. 
Er werd bij de ontwikkeling van het beleid advies ingewonnen van externe partners met 
expertise ter zake (CGG). (SP) 

 
• Er worden heel wat indicatoren opgevolgd aan de hand waarvan het 

suïcidepreventiebeleid kan geëvalueerd worden. Zo heeft men een goed zicht op de 
suïcides en suïcidepogingen, de plaats, het moment… en kan men de acties hierop 
aanpassen. (SP) 

 
• Tussen 1995 en 2011 gebeurden er in het Onze-Lieve-Vrouw 212 suïcides en 

suïcidepogingen, dit komt neer op ongeveer 1 per maand. In dezelfde periode waren er 67 
suïcides, dit komt overeen met ongeveer 1 per 3 maanden, versus 135 pogingen. 

 
 
 

7.7 Klachtenmanagement 
 

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

o In de onthaalbrochure is informatie over de patiëntenrechten (rechtsbescherming, 
aansprakelijkheid,...) en de ombudsdienst terug te vinden. 

o De brochures patiëntenrechten (“Een uitnodiging tot dialoog”) worden toegevoegd 
aan de onthaalbrochure (bij opname). 

o Op elke eenheid, het infobord van het medisch secretariaat en het infobord van de 
cafetaria hangt een affiche uit over de externe en interne ombudspersoon. De 
contactgegevens van de interne en externe ombudspersonen zijn vermeld op de 
website van het ziekenhuis. De externe ombudspersoon beschikt daarnaast over 
een eigen brochure. In de onthaalbrochures van de afdelingen wordt niet verwezen 
naar de ombudspersonen. (Aanb) 

o Na een intake bij de psychiater of op vraag aan de verpleegkundigen op de 
afdelingen, kunnen patiënten een afspraak krijgen met de maatschappelijk werker 
om informatie te krijgen. 

o Daarnaast komen de maatschappelijk assistenten aan bod tijdens de infosessies 
op afdelingen, waarbij zij informatie over de kostprijs van een opname geven. Zij 
hebben hiervoor een instructieve presentatie die werd opgemaakt naar aanleiding 
van een verbeteractie na een patiëntenbevraging. 

o Aanbeveling om de interne en/of externe ombudspersoon af en toe te laten 
deelnemen aan de patiënten-team ontmoeting (PTO) of een informatiesessie te 
geven op de afdelingen. (Aanb) 

 
• In het PZ Onze-Lieve-Vrouw is een externe ombudspersoon aangesteld. Deze 

ombudspersoon werkt voor 0,75 VTE in dienst van het Overlegplatform GGZ West- 
Vlaanderen waarvan zij 0,25 VTE werkt als ombudspersoon. Zij is ook werkzaam als 
ombudspersoon in 2 andere psychiatrische ziekenhuizen, in een aantal Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg, Initiatieven voor Beschut wonen en Psychiatrische 
Verzorgingstehuizen in West-Vlaanderen. De externe ombudspersoon houdt om de 14 
dagen op donderdag tussen 12u en 14u een zitdag in dit ziekenhuis. Zij komt enkel op een 
afdeling op vraag van een patiënt. (AV) 

 
• Naast de externe ombudspersoon beschikt het ziekenhuis ook over een interne 

ombudspersoon. Deze stafmedewerker patiëntenzorg (kwaliteitsmedewerker) en 
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kliniekcoördinator kliniek 1 en afdeling 52 neemt zijn taak als interne ombudspersoon op al 
naargelang de nood/vraag.  Bij betrokkenheid bij een klacht zou worden doorverwezen 
naar de externe ombudspersoon. (AV) 

 
• Hoewel in de werkafspraken m.b.t.de interne ombudspersoon vermeld staat dat er 

ongeveer 2 maandelijks overleg is tussen beide ombudspersonen is dit in de praktijk enkel 
bij noodzaak. Van deze overlegmomenten (bespreking van praktische zaken) worden 
geen verslagen gemaakt. (TK) Beide ombudspersonen kunnen geen beroep doen op 
administratieve ondersteuning (bv. voor de verdeling van de patiëntenbrochures). 

 
• Ziekenhuismedewerkers worden geïnformeerd over de werking van de ombudsdienst en 

over de klachtenprocedure via de procedures op het intranet en via introductiedagen voor 
nieuwe medewerkers. (AV) Artsen worden hierover niet actief geïnformeerd. Aanbeveling 
om vorming te organiseren voor alle personeelsleden over patiëntenrechten en de 
ombudsdienst. (Aanb) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een procedure klachtenbemiddeling via de interne 

ombudspersoon, een externe klachtenprocedure, een huishoudelijk reglement 
ombudsfunctie (praktische informatie) en werkafspraken m.b.t. de interne ombudspersoon. 
(AV) Klachten wordt eerst onderzocht op hun gegrondheid alvorens ze behandeld worden. 
Klachten die bij de directie of op de afdeling terechtkomen, worden daar behandeld 
(zonder dat hierbij een procedure wordt gevolgd) en worden niet standaard doorgegeven 
aan de ombudspersoon. (TK) 

 
• Op het vlak van de patiëntenrechten en de daaraan gekoppelde procedures, kan er in het 

ziekenhuis nog heel wat vooruitgang geboekt worden: 
o Er is een procedure “weigeren behandeling”, maar deze vertrok eerst vanuit 

een visie waarbij het weigeren van een behandeling gelijkgesteld werd aan 
een totale weigering van alle behandelingen en van de opname, waardoor 
deze procedure snel leidde tot collocatie. Op het einde van de audit werd een 
herwerkte procedure voorgesteld, met aandacht voor het motiveren van de 
patiënt en bij blijvende weigering (zonder ernstig risico voor de patiënt of zijn 
omgeving) het respecteren van de beslissing van de patiënt. (AV) 

o De procedure “ontslag tegen medisch advies” werd gelijk gesteld aan de 
procedure “weigeren behandeling”. Alhoewel de herwerkte procedure hier al 
beter bij past, zouden we toch nog aanraden om dit nog verder uit te werken. 
Zo zouden de stappen kunnen beschreven worden die door de patiënt en de 
verplegende en verzorgende equipe moeten gezet worden wanneer een 
patiënt hetzij aangekondigd, hetzij onverwacht een einde stelt aan de opname 
(met differentiatie tussen het gewone statuut en dat van gedwongen opname 
of behandeling, al dan niet tekenen van een formulier ontslag tegen medisch 
advies…). (Aanb) We merkten overigens dat er op verschillende afdelingen 
impliciet procedures bestonden (bv. persoonlijke goederen worden gedurende 
een aantal weken bewaard op de afdeling en daarna naar een centrale plaats 
overgebracht…). 

o Er is een procedure betreffende de inzage in het medisch dossier, die de 
wettelijke bepalingen respecteert. Daarnaast wordt meestal de mogelijkheid 
geboden om samen met de psychiater al delen van het dossier (bv. intake- 
gesprekken, behandelplan) samen op te stellen en in te zien. (AV) Aanvragen 
tot inzage in het patiëntendossier worden nu niet geregistreerd. (Aanb) 

o Het ziekenhuis beschikt niet over een uitgeschreven procedure inzake het 
geven of krijgen van een second opinion. (TK) 

o Er wordt nu in de onthaalbrochure gemeld dat een patiënt geen beroep kan 
doen op een andere individuele begeleider, arts of psycholoog indien hij 
daarom verzoekt bv. omdat de samenwerking tussen beiden stroef verloopt. 
Waarom dit niet kan, wordt toegeschreven aan de subspecialisatie van de 
medewerkers op de afdelingen. In de praktijk blijkt dat er toch een aantal 
oplossingen mogelijk zijn, gaande van het zoeken van andere hulpverleners op 
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dezelfde afdeling (bv. arts-assistent, ander lid van de vakgroep psychologie…) 
tot en met het verwijzen naar een ander ziekenhuis voor een time-out. We 
bevelen aan na te gaan of de tekst in de onthaalbrochure deze realiteit niet 
beter kan weergeven. (Aanb) 

 
• Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld door de externe ombudsdienst. (AV) In dit 

verslag zitten geen registraties van klachten die werden behandeld door de interne 
ombudspersoon. De interne ombudsdienst maakt geen overzicht van het aantal 
aanmeldingen (aard, aanbevelingen). (TK) 
De hoofdpunten uit het jaarverslag wordt jaarlijks voorgesteld op een 
informatievergadering met de stafleden en alle leidinggevenden. De externe 
ombudspersoon krijgt feedback over eventuele verbeteracties die op basis van de 
aanbevelingen werden opgestart. (AV) 

 
• Er staat nergens in de klachtenprocedure dat een patiënt in afzondering de 

ombudspersoon kan zien, indien hij hiernaar vraagt. (TK) Wanneer hiernaar gevraagd 
werd op afdelings- en directieniveau kwamen hierop tegenstrijdige antwoorden. 

 
• In 2012 werden in totaal 51 aanmeldingen afgesloten. Sinds 2010 blijft het aantal 

aanmeldingen en het aantal aanmelders (in 2012 waren dit 29 aanmelders) vrij stabiel. 
(AV) 
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8 Resultaten 
 

 

 
 

8.1 Toegankelijkheid 
• Meestal kan er vrij snel overgegaan worden tot opname indien geïndiceerd. (AV) 

 
• Bij financiële moeilijkheden kan er een afbetalingsplan gevraagd worden. Er is een 

uitgeschreven beleid voor dubieuze debiteurs uitgewerkt, waarbij pas in laatste instantie 
beroep gedaan wordt op deurwaarders en juridische stappen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis is vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. Het 

ziekenhuis beschikt over meerdere parkings. (AV) 
 

• De informatie die beschikbaar is op de website zou nog kunnen uitgebreid worden met 
financiële informatie, zicht op de conventionering van de artsen, consultatie-uren, ethische 
adviezen… (Aanb) 

 
• Er werd recent (29/07/2013) een visietekst over interculturele toegankelijkheid ontwikkeld 

op vzw-niveau (“Goede zorg bij etnisch-culturele en religieuze diversiteit in het PZ OLV”). 
Deze tekst blijkt binnen de instelling nog niet gekend te zijn, de implementatie moet 
eerstdaags beginnen. In deze tekst wordt beschreven wat er kan gedaan worden rond 
taalproblemen, culturele verschillen, waar er extra achtergrondinformatie kan gevonden 
worden… (SP) 

 
 
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 
 

• De tevredenheid van de medewerkers werd de voorbije jaren een drietal keren (2005, 
2007 en 2010) gemeten aan de hand van Delta, een vragenlijst die door het Centrum voor 
Ziekenhuis- en Verpleegwetenschappen werd ontwikkeld. Ze zorgen ook voor de analyse 
en terugkoppeling van de antwoorden naar het ziekenhuis. Er gebeurden ook twee 
patiëntveiligheidscultuurmetingen (AV) 

 
• Daarnaast krijgt men ook zicht op de werking via de tevredenheidsmetingen bij de 

patiënten, eveneens via Delta (2006 en 2009). Ook de wekelijkse patiënt- 
teamontmoetingen die op elke afdeling worden georganiseerd, leveren bruikbare 
informatie op, naast andere kanalen. (AV) 
We bevelen aan na iedere afzondering, iedere fixatie en ieder agressie-incident het 
(vernieuwde) beleid te evalueren aan de hand van een specifieke bevraging over de 
doorgemaakte procedure. De verbeterpunten die hierbij naar boven komen, kunnen 
gebruikt worden om het beleid bij te sturen. (Aanb) 

 
 
 

8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 
• Zorg op maat is al tamelijk uitgebouwd in dit ziekenhuis, maar er zijn hier en daar nog 

groeimogelijkheden. (Aanb) In het verleden werden de standaardprogramma’s afgebouwd 
ten voordele van de grotere keuzevrijheid en invulmogelijkheden naar therapieën en 
modules in functie van de individuele noden van de patiënt. 

o Voor de samenstelling van het therapieënprogramma en activiteiten heeft men 
keuze op verschillende niveaus; 

• Er is een specifiek standaardprogramma op de afdelingen. 
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• Per afdeling heeft men keuze uit een aantal modules aangepast aan 
de noden van de patiënt. 

• Buiten de kliniek kan er beroep gedaan worden op het centrale 
activiteitencentrum of op therapiemodules uit andere klinieken. Dit is 
echter nog beperkt, zowel qua aanbod als qua toegankelijkheid. 

o Het individuele therapieprogramma wordt door de zorgverleners opgemaakt. Er 
wordt gekeken i.f.v. de nodige aanvullingen bij de bestaande activiteiten op de 
eenheid. (AV) Het opstellen van dit programma zou nog veel meer in 
samenspraak met de patiënt zelf kunnen gebeuren. Hiervoor zou deze dan wel 
moeten beschikken over een overzicht van wat er in het ziekenhuis allemaal 
aangeboden wordt. Ook moet dan de nodige mobiliteit tussen de klinieken 
onderling toegestaan worden. (Aanb) 

o De afdelingen stellen op regelmatige basis hun specifieke 
standaardprogramma in vraag. Het kliniekbestuur bewaakt dat er niet te snel 
wordt ingespeeld op (kortdurende) trends. (SP) 

o De therapie die als nazorg wordt aangeboden is eveneens sterk op maat 
gemaakt. Er is een aanbod van individuele consultaties, dagtherapie, een 
postkuursysteem (= op regelmatige basis een aantal uur per week terugkeren 
naar het ziekenhuis). (SP) 

 
• De patiëntbetrokkenheid kan nog sterker uitgebouwd worden in dit ziekenhuis: (Aanb) 

o Patiënten worden betrokken via de Patiënt-TeamOntmoetingen. Hierin kunnen 
naast praktische zaken ook beleidsmatige aspecten aan bod komen. De 
inhoud van deze PTO’s kan wisselend zijn naargelang de afdeling en de 
zorgverleners die de leiding nemen. We raden aan om te bewaken dat hier 
voldoende regelmatig echte beleidstopics aan bod kunnen komen. 

o Op de afdelingen 41 en 63 worden patiënten al systematisch uitgenodigd op de 
interdisciplinaire besprekingen zodat zij de bijdrages kunnen horen van de 
verschillende zorgverleners en ook een eigen inbreng kunnen hebben. (SP) 

o In kliniek 2 wordt een systeem van ervaringsdeskundigen uitgebouwd. Deze 
ervaringsdeskundigen kunnen dan lotgenoten mee motiveren vanuit hun 
ervaringen. We hopen dat dit ook in andere klinieken zou worden opgestart. 

o Er is aan gedacht om met patiënten bij ontslag de werking van de afdeling te 
evalueren (exitgesprekken). We moedigen dit zeker aan. 

o Patiënten worden regelmatig via Delta bevraagd over hun tevredenheid. De 
resultaten van deze metingen en de actiepunten die er uit voort komen worden 
teruggekoppeld naar het patiënteel. We bevelen aan ook rond specifieke topics 
bevragingen te organiseren en de bevraging samen met patiënten uit te 
werken. 

o Via de Tool voor UikomstManagement (TUM) evalueert een specifieke 
patiëntengroep nu systematisch de behandeling. Dit is een methodologie 
waarbij aan de hand van het systematisch afnemen van een vragenlijst de 
evolutie gemeten wordt op het vlak van klachten, sociale relaties, tevredenheid 
over de behandeling en de therapeutische relatie. De systematische analyse 
en bespreking met de patiënt geeft antwoorden op vragen over de duur van de 
behandeling, de relatie tussen patiënt en hulpverlener, de behandelmethode 
en het netwerk van de patiënt. Na het doorlopen van de vragenlijst volgt een 
systematische bespreking met de patiënt en op de teamvergadering. 

o We raden aan om ook overleg te voorzien tussen de patiënten en (diensten 
van) het departement ondersteunende diensten. 

 
• Ook de familie kan nog meer bij de behandeling en de werking van het ziekenhuis 

betrokken worden: (Aanb) 
o Op afdeling 22 wordt een familieraad opgericht. Het systematisch voorzien in 

beleidsgesprekken met de context van de patiënt op alle afdelingen zou een 
meerwaarde zijn. 

o In het ziekenhuis zijn er familietherapeuten, die o.a. koppel- en 
familiegesprekken geven. (AV) 
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o Binnen het netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen zitten er in de werkgroepen 
familievertegenwoordigers, dit in samenwerking met Similes. (AV) Dit wordt als 
zeer verrijkend ervaren maar er moet nog meer duidelijkheid komen over het 
mandaat en de competenties van deze mensen in de vergaderingen 
(afstandname van de eigen problematiek, eigen betrokkenheid bij situaties…). 

o Enkele keren per jaar worden informatieavonden ingericht voor familieleden 
per pathologiegroep (1 keer per jaar over stemmingsstoornissen en 2 keer per 
jaar over persoonlijkheidsstoornissen, psychosenzorg 3 reeksen per jaar). 

o De psychosenkliniek is initiatiefnemer achter de Stem, het praatcafé over 
psychose. Binnen de verslaafdenzorg worden alle familieleden van patiënten 
die opgenomen zijn in het ingroeiprogramma wekelijks uitgenodigd. (SP) 

o Familieleden worden standaard bij de intake betrokken en zo mogelijk ook bij 
het ontslag. We zouden het een meerwaarde vinden om de familie op veel 
meer momenten bij de behandeling te betrekken, bv. tweewekelijkse 
gesprekken, systematisch contact bij iedere afzondering of agressie-incident, 
na iedere uitstap of overnachting… 

o Familieleden kunnen tijdens de consultatiemomenten van de psychiater bij de 
psychiater terecht voor gesprek. (AV) 

o Familieleden inzetten om andere familieleden te helpen bij het verwerken van 
de problematiek en de opvang van de patiënt, is een zeer interessant initiatief 
op dit vlak (afdeling 22, stuurgroep en werking De Stem). (SP) 

o Eén keer per jaar organiseren afdeling 31 en afdeling 52 een familienamiddag 
voor de patiënten en hun familie. Het accent ligt op ontmoeting. Deze 
familienamiddag sluit meestal de seniorenweek af. 

o Er zouden meer specifieke activiteiten voor de patiënten kunnen ingericht 
worden behorende tot het domein ‘familie en gezin’ (bv. hoe omgaan met 
jonge kinderen, hoe omgaan met pubers, hoe omgaan met ouders, ikzelf als 
KOPP-kind). 

o Het aan huis laten gaan van verpleegkundigen zou een pluspunt kunnen zijn in 
specifieke casussen om de gezinscontext beter te kunnen inschatten. 

o Op iedere afdeling of kliniek zijn er maatschappelijk werkers die een opleiding 
met betrekking tot KOPP en het voeren van gesprekken met ouders over deze 
problematiek gekregen hebben. Daarenboven zijn er twee medewerkers van 
het ziekenhuis ingeschakeld in de begeleidingsgroepen voor kinderen. (SP). 

 
• We raden aan meer projecten te starten waaraan ex-patiënten kunnen participeren: 

(Aanb) 
o Ervaringsdeskundigen (ex-patiënten) zouden kunnen getuigen over de 

vroegere opname en verdere evolutie in lotgenotengroepen. Verschillende 
richtlijnen raden het werken met lotgenotengroepen aan bij diverse 
ziektebeelden. 

o Ervaringsdeskundigen zouden kunnen spreken in scholen (onder begeleiding 
van een verpleegkundige) 

o Ex-patiënten betrekken bij de intake van nieuwe patiënten, of bij het geven van 
psycho-educatie. 

o Patiënten en ex-patiënten meer te betrekken bij de evaluatie van het beleid op 
afdelingen en binnen het ziekenhuis (bv. d.m.v. patiëntenraden of 
exitinterviews). 

 
• Voor kinderen van patiënten is er sedert 2010 een project lopende rond KOPP-werking 

(Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek): 
o Er is een buitenspeelruimte voor kinderen aangelegd. 
o Er is een praatgroep voor kinderen onder de 14 jaar i.s.m. de PAAZ van AZ 

Sint-Jan. (AV) 
o Er zijn weinig specifieke activiteiten binnen het ziekenhuis voor ouders met 

kinderen. 
o Er wordt niet gewerkt met referentieverpleegkundigen KOPP. (Aanb) 
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8.4 Samenwerking 
 

• Er wordt met verschillende diensten en instellingen samengewerkt: (AV) 
o Met psychiatrische afdelingen in algemene en psychiatrische ziekenhuizen (Sint- 

Lucas Brugge, Sint-Jan campus Sint-Franciscus-Xaverius) 
o Met het eigen PVT Sint-Augustinus 
o Met het CGG Noord-West-Vlaanderen (A/T/Tg/Sp-dienst) 
o Met de vzw SIT, regio Brugge (Sp-dienst) 
o Met Woon-Zorg-centra (Ter Potterie, Van Zuylen, Sint-Clara, Minnewater, Ten 

Boomgaarde, Zeven torentjes, De Vliedberg, Hallenhuis) 
o Met dagverzorgingscentra (Den Erker afdeling Sint-Clara en Den Erker afdeling De 

Vliedberg) 
De apotheek is geassocieerd met die van het PTC Rustenburg en er is een 
overeenkomst met de apotheek van het AZ Sint-Lucas Brugge voor de wachtdienst. 
Er is een overeenkomst met het AZ Sint-Jan voor het uitvoeren van ECT. 
Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met het project Wonen-Welzijn van het OCMW 
Brugge en met het project 107 van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen. 

 
 

8.5 Cijfergegevens 
• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2012 89,6%, als volgt verdeeld: (AV) 

 
A (d+n) a (d) a (n) T + Tg 

(d+n) 
t (d) t (n) Sp- 

psyger 
Totaal 

99 74 16 81 109 85 92 87,59% 
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