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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 wenste van 
deze mogelijkheid gebruik te maken. De slotbespreking ging door op 18 maart 2014, in zaal 
00.01 tussen 10 en 12u 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. 

 
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 
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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 10 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 audit en/of inspeciteverslagen, 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 3 directieleden (waaronder de hoofdgeneesheer), 1 staflid, 6 psychologen, 
4 artsen, 9 verpleegkundigen waarvan 8 hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 1 sociaal 
assistent en 1 externe ombudspersoon. 

 
Bijna alle verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht. Het gaat om volgende 
eenheden: 

- Afdeling 60+ (Hamelinck 1) 
- Afdeling Psychosenzorg (Hamelinck 2) 
- Afdeling Intensieve zorg (Hamelinck 3) 
- Afdelnig Persoonlijkheidstoornissen (Vennen 2) 
- Afdeling Stemmingsstoornissen (Vennen 3) 
- Afdeling Verslaafdenzorg (Kasteelplus 1) 
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- Afdeling Moeder en Baby 
- Afdeling ’t Cozijn (dagtherapie) 

 
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 

XXXX Auditor 

 
 

1.5 Auditplan 
 
 
 

Vrijdag, 10 januari 2014 

 XXXX XXXX XXXX 

9u00 – 
10u00 

Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis 

10u00 – 
12u00 

Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

12u00 – 
13u00 

Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13u00 – 
14u00 

Medicatiebeleid Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

14u00 – 
15u00 

Afdelingsbezoek 
Check medicatie in dossiers 
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Woensdag, 15 januari 2014 

 XXXX 

9u00 – 
11u00 

Kwaliteitsbeleid + resultaten van klanten en medewerkers 

11u00 – 
13u00 

Therapeutisch beleid 

 
 

Donderdag, 16 januari 2014 

 XXXX XXXX 

9u00 
– 
11u00 

Algemeen beleid Dwangmaatregelen, suïcidebeleid, 
agressiebeleid 

Medisch beleid 

11u00 
– 
13u00 

Afdelingsbezoek Personeelsbeleid 

Ombudsfunctie (externe 
ombudspersoon 

13u00 
– 
14u00 

Middagmaal + Overleg auditoren (auditoren alleen) 

14u00 
– 
14u30 

Ombudsfunctie (interne 
ombudspersoon) 

- 

14u30 
– 
15u00 

Afrondend gesprek met de 
directieleden 
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2 Situering van de voorziening 
 

 

 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Sint-Camillus 

Adres Beukenlaan 20 

Gemeente 9051 Sint-Denijs-Westrem 

Telefoon 09 / 222 58 94 

Fax 09 / 221 10 47 

E-mail mail@sint-camillus.be 

Website www.sint-camillus.be 

Inrichtende macht vzw Sint-Camillus 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

 
 
 

2.2 Organogram 
 

Directiecomité 

Algemeen directeur XXXX 

Medisch directeur XXXX 

Directeur patiëntenzorg XXXX 

 
 

 
 
 
 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 
 

A XXXX 

T XXXX 

 

2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 
opname 

XXXX 

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

XXXX 
XXXX 
XXXX 
 
 

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

 

Erkenningstype A (d+n) a (d) T (d+n) t (d) t (n) TOTAAL 

Aantal erkend 116 6 44 16 2 184 bedden 

Buiten dienst (artikel 107)  (-2) (-13) (-5)  (-20) 

Effectief geëxploiteerd 116 4 31 11 2 164 bedden 

 
 

2.7 Historische en geografische situering 
Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de 
Mariazusters van Franciscus van Waasmunster, samen met een Gentse psychiater. Hiertoe 
werd in Sint-Denijs-Westrem een kasteel met park aangekocht. In dit kasteel is momenteel het 
dagcentrum ’t CoZijn gevestigd (inclusief een winkel in tweedehandse kledij “Casa Cosi”). 
Sindsdien werd de instelling verschillende keren uitgebreid. Aan de voorzijde van het domein 
werd in 1976 het hoofdgebouw met het onthaal en het naastgelegen sportgebouw in gebruik 
genomen. In dit hoofdgebouw ‘Hamelinck’ bevinden zich 3 verpleegafdelingen. Daarachter 
bevindt zich een tweede gebouw ‘Vennen’, eveneens met 3 verpleegafdelingen, waaronder de 
afdeling “Moeder en baby”. Tussen het sportgebouw en het kasteel bevindt zich het derde 
gebouw met afdelingen, nl. ‘KasteelPlus’. Daarnaast is er nog een keuken met 
eet/vergaderzaal, een stookinstallatie, een eetzaal/cafetaria voor de patiënten, een kapel en de 
‘Herenbouw’ (die leeg staat). Het klooster achter het kasteel behoort niet tot het ziekenhuis, het 
vroegere zomerverblijf van de zusters (‘Emmaüsgebouw’) in het park wel. Sinds 1996 werden 
alle gebouwen gerenoveerd, alleen de cafetaria en het sportgebouw moeten nog vernieuwd 
worden terwijl de zogenaamde “Herenbouw” binnenkort afgebroken zal worden. Het domein 
grenst aan de achterzijde aan de E40, aan de rechterzijde passeert de spoorlijn Gent-Kortrijk. 
Aan de linkerzijde vormt het klooster van de zusters de grens met de omliggende woningen, 
terwijl er aan de voorzijde van het domein, naast het hoofdgebouw, een beschutte woning 
staat. 

 
In Gent zijn er naast Sint-Camillus nog 2 psychiatrische ziekenhuizen: het Fusieziekenhuis 
Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (119 erkende bedden op campus Sint-Alfons, 174 op 
campus Dr. Guislain en 20 bedden op campus de Deyne) en het Psychiatrisch Centrum Gent- 
Sleidinge (met 125 bedden op de campus Gent = het vroegere Psychiatrisch Centrum Sint-Jan 
de Deo en met 195 bedden op de campus Sleidinge, d.w.z. 90 plaatsen op de vroegere 
campus Mater Dei en 105  plaatsen op de vroegere campus Sint-Jozef). 
Noordelijker liggen te Eeklo het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan (201 erkende bedden) en te 
Zelzate het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist (219 erkende bedden). In het oosten liggen 
de twee psychiatrische ziekenhuizen van Sint-Niklaas: het PZ Sint-Lucia (290 bedden) en het 
PZ en Revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus (220 bedden). 
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In het zuiden van de provincie liggen er 4 psychiatrische ziekenhuizen. Het meest nabije ligt in 
Melle: het gaat om het Psychiatrisch Centrum Caritas met 305 bedden. Verder zuidwaards 
vinden we in Lede het Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods (191 bedden), in Oosterzele 
Kliniek De Pelgrim (60 plaatsen) en in Zottegem (Velzeke) het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint- 
Franciscus (163 plaatsen). In het westen liggen de meest nabije psychiatrische ziekenhuizen in 
West-Vlaanderen: te Pittem, te Brugge en te Beernem. 

 
Qua algemene ziekenhuizen met een PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen 
ziekenhuis) zijn in de onmiddellijke omgeving het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas, het AZ Jan 
Palfijn (+ afdeling psychogeriatrische revalidatie) en het AZ Maria Middelares te vermelden. 

 
Op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg zijn er in de streek 2 centra actief: het RCGG 
Deinze – Eeklo – Gent en het CGG Eclips. 
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3 Leiderschap 
 

 

 
 

3.1 Beleidsorganen 
• De vzw Sint-Camillus beheert naast het psychiatrisch ziekenhuis geen andere instellingen. 

De Raad van Bestuur (RvB) komt ongeveer maandelijks samen en telt 7 leden. De 
algemeen en medisch directeur wonen de vergaderingen als raadgevend lid bij. 
De verslagen getuigen er van dat de RvB toezicht houdt op de grote lijnen van de werking 
en de strategische keuzes, terwijl het operationele werk gedelegeerd is naar het 
directiecomité. Bij de raadsleden is er heel wat ervaring en expertise aanwezig. (AV) Toch 
moet overwogen worden of een uitbreiding van expertise (bv. juridisch, bouwtechnisch, 
financieel) hetzij door het toevoegen van nieuwe raadsleden of nieuwe raadgevende leden 
(bv. directeur patiëntenzorg, vertegenwoordiger facilitaire diensten), hetzij door het 
aantrekken van externe adviseurs in specifieke subcommissies (bv. financieel- 
economische commissie, overlegcomité UZ Gent, adviescommissie bij regionale 
ziekenhuissamenwerking…) geen noodzaak is, temeer aangezien ook het directiecomité 
maar uit een beperkt aantal leden bestaat. Hierbij kan het interessant zijn vanuit de Raad 
van Bestuur een studie te doen naar welke profielen / competenties op welke plaatsen in 
de hoogste beleidsorganen van het ziekenhuis nuttig kunnen zijn. (Aanb) 

 
• Er werd in 2008 een partnerschap gesloten met het UZ Gent. Dit partnerschap is 

uitgebouwd met de universitaire dienst psychiatrie, met de dienst geriatrie, met de dienst 
hepatologie en met de functie ziekenhuisapotheek (wachtdienst). Er werd een 
coördinatiecel opgericht met vertegenwoordigers van beide ziekenhuizen en in de RvB 
van het PZ Sint-Camillus werd een vertegenwoordiger van het UZ Gent opgenomen. 
Desalniettemin werd van de mogelijkheid tot samenwerking in een eerste periode weinig 
gebruik gemaakt. Zo beperkte de samenwerking zich voornamelijk tot het uitvoeren van 
ECT in het UZ Gent en de wachtdienst voor de apotheek, daarnaast was er ook een 
overeenkomst voor het doorsturen vanuit het UZ Gent van levertransplantatiekandidaten 
met een alcoholverslaving, al is het aantal verwijzingen beperkt gebleven. Anderzijds 
verwijst Sint-Camillus patiënten onder invloed naar het UZ Gent voor een grondige 
somatische screening vooraleer met een opname te beginnen. Momenteel zijn er 
onderhandelingen over het converteren van een aantal bedden van het UZ Gent in 
plaatsen voor beschut wonen. 
In de toekomst wil men een aantal thema’s verder uitdiepen: samenwerking rond 
technieken voor neuromodulatie zoals TMS (transcraniële magnetische stimulatie), 
samenwerking tussen de wederzijdse afdelingen stemmingsstoornissen, samenwerking 
tussen de afdeling persoonlijkheidsstoornissen en de afdeling eetstoornissen van het UZ. 
Hierbij wil men niet alleen de artsen, maar ook de teamcoördinatoren en de 
hoofdverpleegkundigen betrekken. (AV) 

 
• Er is een financieel-economische commissie die ongeveer 2 keer per jaar samenkomt. 

Deze bestaat uit de voorzitter van de RvB, een bestuurder en de algemeen directeur, 
eventueel aangevuld met een boekhouder. Overleg inzake de financiële stromen in het 
ziekenhuis met de artsen vindt plaats via het maandelijks overleg tussen directie en 
artsen. (AV) 

 
• Het directiecomité (DC) vergadert gewoonlijk wekelijks en bestaat uit 3 leden: de 

algemeen directeur, de medisch directeur en de directeur patiëntenzorg. (AV) Er is te 
weinig overleg op structurele basis met de ziekenhuisapotheker; (TK) formeel overleg is er 
enkel binnen het medisch farmaceutisch comité dat slechts drie à vier keer per jaar 
samenkomt, daarnaast is er alleen ad hoc overleg. Hierdoor is de apotheek te weinig 
beleidsmatig betrokken om tijdig in te kunnen spelen op alle evoluties. 
We raden aan het directiecomité zo uit te bouwen zodat er meer rechtstreekse inbreng 
kan zijn vanuit de technisch-facilitaire en administratief-financiële hoek. (Aanb) 
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• Er zijn twee middenkaderleden (1 VTE stafmedewerker kwaliteitszorg en informatisering 

en 0,23 VTE stafmedewerker vrijheidsberovende maatregelen). Verder beschikt iedere 
discipline over een disciplinecoördinator (4 in totaal), en iedere afdeling (met uitzondering 
van ’t Cozijn) over een teamcoördinator (=psycholoog). De directeur patiëntenzorg en de 
algemeen directeur overleggen 5 keer per jaar met de disciplinecoördinatoren en 
maandelijks met de teamcoördinatoren. Samen met de maandelijkse vergaderingen met 
de artsen en het maandelijkse overleg directie-hoofdverpleegkundigen zijn dit de 
overlegmomenten waarop naast beleidsmatige ook medisch-therapeutische aspecten aan 
bod komen, waardoor in dit ziekenhuis er geen behoefte gevoeld wordt aan een aparte 
medisch-therapeutische raad. Dergelijk overlegorgaan werd vroeger nog ingericht, maar 
bleek niet naar ieders tevredenheid te werken. 
Tussen de directieleden afzonderlijk is er weinig apart formeel overleg (wel regelmatig ad 
hoc overleg); gezien de omvang van het directiecomité en het feit dat er zo goed als geen 
overlegstructuren zijn waar niet alle directieleden in vertegenwoordigd zijn, wordt hiertoe 
momenteel geen noodzaak gevoeld. (AV) 

 
• De medische raad wordt gevormd door de 5 psychiaters-stafleden. De hoofdgeneesheer 

maakt hierdoor deel uit van de medische raad. 
De artsen komen ongeveer maandelijks samen. (AV) We bevelen aan ook medische 
stafvergaderingen te organiseren, met inbreng van de artsen-specialisten in opleiding en 
de ziekenhuisapotheker. (Aanb) 
Momenteel stelt de medische raad zelf vast dat ze regelmatig achteraf op de hoogte 
gebracht wordt van genomen beslissingen. Advies om constructiever samen te werken, na 
te denken over de grote toekomstlijnen van het ziekenhuis en hieromtrent pro-actief 
adviezen te formuleren. (Aanb) 

 
• Voor het ethisch comité wordt geparticipeerd met een extern ethisch comité “Spes et 

fides”. Bij dit ethisch comité zijn onder andere ook het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Lucia van Sint-Niklaas, Kliniek De Pelgrim en het vroegere Sint-Jan de deo van Eeklo 
aangesloten. Een arts van Sint-Camillus zit het comité voor. (AV) 
In het ziekenhuis is het ethisch comité op veel plaatsen niet goed gekend. Zo had quasi 
niemand zicht op de werking en de beslissingen of adviezen van het comité. (TK) Er 
moeten meer inspanningen geleverd worden om het comité bekender te maken op de 
werkvloer en om de communicatie tussen het comité en het ziekenhuis te verbeteren 
(aparte pagina met informatie over het comité op de website, publicatie van de verslagen 
op intranet..). Daarnaast zou men ook kunnen onderzoeken of alle beroepsgroepen 
(verplegend en verzorgend personeel, apotheker…) zich in voldoende mate betrokken 
voelen bij het ethische discours binnen het ziekenhuis. (Aanb) 
In het ziekenhuis is er een ethische werkgroep die duidelijk beter bekend is. Deze 
werkgroep heeft in het verleden al adviezen aan het comité (euthanasie, behandeling van 
daklozen) gevraagd en/of werkte deze lokaal verder uit. Een voorbeeld hiervan is de 
studienamiddag die tijdens de audit in het ziekenhuis georganiseerd werd over 
euthanasie. 

 
• Naast de hierboven genoemde beleidsorganen zijn er nog heel wat andere 

adviesorganen, commissies, comités en werkgroepen actief. Op instellingsniveau gaat het 
om: (AV) 

- Het Comité Ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch comité en het comité 
medisch materiaal, die meestal na elkaar worden georganiseerd op dezelfde 
namiddag; 

- De Ondernemingsraad; 
- Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
- De Werkgroep voor kwaliteit en veiligheid; 
- Verschillende werkgroepen (KOPP, agressie, suïcidepreventie, milieu en vrije tijd). 
Van de meeste overlegmomenten wordt er verslag gemaakt. (AV) 
We stelden echter vast dat er ook andere werkgroepen zijn dan die die in het 
kwaliteitshandboek worden opgesomd (werkgroep duurzaamheid, pastorale werkgroep, 
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werkgroep wondzorg, overgewicht, cognitie, ontspanning, presentie…) terwijl andere 
werkgroepen maar kortstondig bestaan hebben of niet meer bestaan (werkgroep milieu, 
suïcidepreventie) of van sommige groepen verschillende benamingen opduiken (medisch- 
therapeutische raad voor de stuurgroep kwaliteitszorg). Er is nood aan een vervollediging 
van de inventaris van overlegmomenten, samen met een beschrijving er van (doel, 
samenstelling, aantal bijeenkomsten, wijze van verslaggeving, plaats in organogram, 
bevoegdheden…). Dergelijk overzicht zou een duidelijker beeld geven van de werking van 
het ziekenhuis. Ook kan het zijn nut hebben bij de evaluatie en bijsturing van de 
organisatiestructuur. (Aanb) 

 
 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

• De algemeen directeur volgde een postgraduaat HR Management en was een tijdlang zelf 
als trainer-consulent actief. Daarnaast volgde hij bijscholing over verschillende topics  
zoals de BSC, het EFQM-model… De directeur patiëntenzorg behaalde in 2011 haar 
master beleid en management in de gezondheidszorg. (SP) 
Slechts één van de artsen heeft een uitgebreide opleiding doorlopen over management of 
kwaliteitszorg. De meeste kennis is afkomstig van de opleidingen die tijdens de 
kaderdagen gegeven worden. We bevelen aan om geïnteresseerde artsen te stimuleren 
om een opleiding inzake ziekenhuismanagement te volgen. (Aanb) 
Hoofdverpleegkundigen, teamcoördinatoren en disciplinecoördinatoren krijgen om de twee 
jaar een opleiding in het kader van hun managementsfunctie. Bv.waarderend coachen, rol 
van coördinator… (SP) 

 
• De hoofdgeneesheer is sinds 1 januari 2011 aangesteld voor een (hernieuwbare) periode 

van 6 jaar, en dit voor 10 uur per week. Daarnaast werkt hij nog 24 uur als psychiater en 
doet hij nog 4 uur polikliniek in het ziekenhuis. Bij de vervulling van zijn beleidstaken kan 
hij beroep doen op enige administratieve ondersteuning vanuit het directiesecretariaat. 
(AV) 

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

VTE). De directeur patiëntenzorg bekleedt deze functie sinds september 2007 en was 
voordien werkzaam als hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis. (AV) 

 
• Het middenkader bestaat uit twee stafmedewerkers (1 VTE stafmedewerker kwaliteit en 

informatisering en 0,23 VTE stafmedewerker vrijheidsberovende maatregelen). (AV) 
Daarnaast zijn er twee medewerkers (2 x 0,5 VTE) die op papier samen de functie van 
begeleider (her)intreders bekleden. Op de werkvloer bleken de medewerkers niet op de 
hoogte te zijn dat deze personeelsleden een dergelijke functie vervulden. (TK) 

 
• Verder vormen de 4 disciplinehoofden (van de psychomotore dienst, psychologische 

dienst, sociale dienst en ergotherapie) en de teamcoördinatoren (van de afdelingen) 
belangrijke schakels in het beleidsmatig overleg tussen directie en medewerkers. (AV) 

 
• Alhoewel het ziekenhuis op papier ingedeeld wordt in 4 sectoren (sector stemmings-, 

angst- en persoonlijkheidsstoornissen (bestaande uit de afdelingen Vennen 2 en 3), sector 
psychosen, bestaande uit Hamelinck 2 en 3, sector ouderen met de afdeling Hamelinck 1 
en de sector verslaving met de afdelingen Kasteelplus 1, 2 en 3) telkens aangestuurd door 
een sectorverantwoordelijke, met daarnaast enkele losstaande entiteiten (nachtdienst, 
polikliniek, moeder en kind, dagcentrum en opnamedienst en de 4 disciplines 
(psychologische dienst, sociale dienst, ergotherapie en psychomotore therapie, telkens 
met een disciplinecoördinator), is er in de praktijk van de verdeling in sectoren weinig te 
merken. Het organogram stemt dus niet overeen met de werkwijze. (TK) Uit bespreking 
blijkt dat deze indeling enkel nog een administratief belang heeft (verdeling van aantal  
VTE diagnostiek per sector, verdeling uren nachtverpleegkundigen), maar dat het 
opnemen van sectorverantwoordelijken in het organogram vooral van belang leek te zijn 
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tijdens de fusiebesprekingen (in het kader van bilateraal overleg waarbij de fusiepartner 
met een gelijkaardige onderverdeling werkte).  Aangezien de fusiegesprekken enkele 
jaren geleden zijn afgesprongen, verloor deze functie zijn nut. Best wordt het organogram 
in die zin aangepast. (Aanb) 

 
• De organisatie is niet op de klassieke hiërarchische departementele wijze gestructureerd. 

Er gebeurde een volledige kanteling waarbij de zorg in de praktijk beleidsmatig en 
functioneel aangestuurd wordt door een beleidstrio per eenheid. Dit beleidstrio, dat op 
maandelijkse basis bijeenkomt, bestaat uit een afdelingspsychiater, een teamcoördinator 
(een psycholoog) en een hoofdverpleegkundige. Er zijn een achttal dergelijke beleidstrio’s. 
(AV) Deze beleidstrio’s hebben een grote autonomie en dit zorgt er voor dat de afdelingen 
een eigen koers kunnen uittekenen en uitwerken, hetgeen een stimulerend effect heeft. 
Sinds op deze manier gewerkt wordt, is al heel wat gerealiseerd. (SP) 

 
• Elke afdeling en discipline beschikt over een eigen beleidsplan en jaarverslag. Hiertoe 

krijgen de afdelingen en disciplines halfjaarlijks een rapport met de indicatoren die in het 
ziekenhuis gevolgd worden (IRIS). Op basis hiervan gaat een bespreking door tussen de 
directieleden en het beleidstrio / disciplinecoördinator en worden het jaarverslag en 
beleidsplan opgesteld en/of bijgestuurd. 
Op ziekenhuisniveau wordt een medisch en algemeen jaarverslag en beleidsplan 
opgesteld. 
De indicatoren die gekoppeld zijn aan de Balance ScoreCard en waarover gerapporteerd 
wordt in de IRIS(InformatieRapport over IndicatorenSysteem)-rapporten, zijn zo gekozen 
dat zo maximaal mogelijk informatie bekomen wordt over de punten die geëxpliciteerd zijn 
in missie, visie en strategische doelstellingen, naast informatie die op afdelingsniveau 
belangrijk wordt geacht. De indicatoren worden regelmatig geëvalueerd. Sinds de eerste 
BSC zijn er al verschillende herzieningen gebeurd. Momenteel worden de eerste 
resultaten verwacht sinds de laatste herwerking. 
Daarbij wordt ook informatie teruggekoppeld vanuit de patiënten- en 
medewerkerstevredenheidsmetingen, en binnenkort ook vanuit de 
familietevredenheidsenquête. (SP) 
We bevelen aan om de indicatoren (registratielast versus informatieve inhoud) en de 
manier van terugkoppeling (IRIS) regelmatig te blijven evalueren, zodat de terugkoppeling 
op maat van de afdelingen gebeurt (enkel indicatoren waarop de afdeling zelf invloed 
heeft). Anderzijds is het aan de afdelingen om die indicatoren te blijven zoeken die hen 
bruikbare informatie aanleveren over de eigen werking en de kwaliteit van zorg. (Aanb) 

 
• Het afdelingsbeleidsplan wordt opgesteld (al dan niet geheel of gedeeltelijk gebaseerd op 

een sjabloon) door de teamcoördinator en de hoofdverpleegkundige a.d.h.v. gegevens uit 
het IRIS-rapport waarna de afdelingsarts dit goedkeurt. Op de Emmaüsvergadering is het 
voltallige multidisciplinaire team van een afdeling en de directeur patiëntenzorg aanwezig. 
Tijdens dit overleg wordt de afdelingswerking geëvalueerd en bijgestuurd en wordt het 
afdelingsbeleidsplan besproken en aangepast. Indien nodig worden na deze vergadering 
werkgroepen samengesteld om de genomen besluiten en acties verder uit te werken. 
Daarnaast zijn er kaderdagen (1 volledige dag en 2 halve dagen). Tijdens dit overleg 
waarop alle beleidstrio’s van de afdelingen, alle disciplinecoördinatoren, de 
nachtverantwoordelijke, de stafmedewerker zingeving, de directie en de stafmedewerker 
kwaliteit en informatisering aanwezig is, wordt het toekomst beleid van het ziekenhuis 
besproken, komen afdelingsoverstijgende beleidsthema’s aan bod en wordt het jaarplan 
opgevolgd of hebben zij een vormend thema (bv. talentmanagement, conflictmanagement, 
presentie). (AV) 

 
• Afdelingen beslissen autonoom over de visie en therapiën op hun afdeling en dit wordt 

door de directie opgevolgd (o.a. aan de hand van confrontatie met gegevens uit het 
IRISrapport). (AV) Toch groeit hierdoor de kans dat zeer afdelingsspecifieke werkwijzen 
worden ontwikkeld, en visies kunnen ontstaan die contradicties bevatten ten opzichte van 
visies en werkwijzen op andere afdelingen. Dit kan een afdelingsoverschrijdende werking 
bemoeilijken (bv. verschillen qua toezicht en aanpak van suïcidaliteit, mobiele equipe die 
zich meer verschillende aanpakken eigen moet maken…). We raden aan om voor een 
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aantal onderwerpen eerst een algemene visie te ontwikkelen en pas dan de visie 
afdelingsspecifiek uit te werken en niet omgekeerd. (Aanb) 

 
• Er zijn binnen het departement patiëntenzorg tal van overlegmomenten waardoor er een 

goede uitwisseling van informatie is tussen de zorgverleners onderling en tussen de 
zorgverleners en de directie: (SP) 

o Er is wekelijks overleg tussen de hoofdverpleegkundige en de teamcoördinator 
(zonder verslaggeving). 

o Minstens maandelijks is er een bijeenkomst van het beleidstrio (op sommige 
afdelingen zonder verslag). 

o Maandelijks komen de therapeuten bijeen per afdeling (ergotherapeut, 
psycholoog, maatschappelijk werker, psychomotore therapeut en 
hoofdverpleegkundige, zonder verslag). 

o Maandelijks is er een “korte” vergadering van alle hoofdverpleegkundigen en 
de directeur patiëntenzorg waarin informatieve en praktische zaken zoals 
personeelsvervangingen, weekendpermanenties, aanwezigheid van 
studenten... besproken worden. Daarnaast is er maandelijks de “lange” 
beleidsmatige vergadering waarbij ook de kwaliteitsmedewerker, de 
verantwoordelijke van de nachtverpleegkundigen, de algemeen directeur en de 
administratief verantwoordelijke aanwezig zijn. Van beide overlegmomenten is 
een verslag terug te vinden op het intranet. 

o Maandelijks is er een afdelingsvergadering met het hele team, met verslag. 
o Halfjaarlijks is er een bespreking directie-beleidstrio. 
o Jaarlijks zijn er 3 kaderdagen (1 volledige dag en 2 halve dagen) en een 

Emmaüsdag. 
o Ad hoc is er overleg tussen de hoofdverpleegkundige en de afdelingsarts, 

zonder verslaggeving. 
o Om de twee weken is er overleg tussen de hoofdverpleegkundige van een 

afdeling en de directeur patiëntenzorg. 
o Overleg tussen het beleidstrio en de maatschappelijk werker van een afdeling 

gebeurt niet systematisch. Nochtans kan deze inbreng beleidsmatig belangrijk 
zijn (ontslagbeleid in het algemeen, betrekken van familie…) en zo meer 
verankerd worden in de werking (beleidsplannen). (Aanb) 

We bevelen aan om van meer vergaderingen (bv. overleg beleidstrio) 
verslaggeving op te stellen en via het intranet ter beschikking te stellen van de 
medewerkers. (Aanb) 

 
• Op medisch vlak gebeurt de onderlinge afstemming via de maandelijkse bijeenkomsten 

van de artsen (in de medische raad). (AV) 
 

• In het ziekenhuis zijn er functieomschrijvingen uitgewerkt voor alle leidinggevende 
medewerkers (laatste revisie in 2003 gevolgd door goedkeuring in de raad van bestuur) en 
de logistiek assistenten. We bevelen aan samen met de gewone medewerkers 
functieomschrijvingen van alle functies op te stellen zodat deze in een volgende fase 
zouden kunnen aangewend worden bij de functioneringsgesprekken en bij het toezicht op 
de differentiatie van de taken (bv. kinderverzorgsters op Moeder en Baby). Dit moet de 
transparantie ten goede komen en kan pas dan ten volle als zelfevaluatiesysteem 
aangewend worden. Het kan ook nuttig zijn bij het uitschrijven van vacatures. We raden 
aan om daarna ook de vakinhoudelijke competentieprofielen (klinische competenties, 
referentieverpleegkundigen, nachtverpleegkundigen…) uit te werken. (Aanb) 
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4 Beleid en strategie 
 

 

 
 

4.1 Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en 
strategie 

 
• Er is geen therapeutisch directeur aangesteld in het ziekenhuis. Er is geen therapeutische 

raad binnen het ziekenhuis. De directeur patiëntenzorg is verantwoordelijk voor het 
therapeutisch beleid. (AV) 

 
• Het therapeutisch beleid krijgt in dit ziekenhuis vorm door: (AV) 

o De therapeutische visie wordt op afdelingsniveau bepaald door het beleidstrio. 
De teamcoördinator schrijft deze uit in een behandelvisie en 
behandelprogramma. Alle afdelingen hebben een behandelvisie uitgewerkt. De 
afdelingsbrochures en website vermelden eveneens deze behandelvisies. 

o 4 disciplines (ergotherapie, psychomotore therapie, sociale dienst en 
psychologische dienst) worden vakinhoudelijk ondersteund door een 
disciplinecoördinator. De disciplines vergaderen minimaal maandelijks onder 
leiding van de disciplinecoördinator. De directeur patiëntenzorg participeert 
regelmatig aan deze disciplinevergaderingen. 

o Jaarlijks houdt elk team een evaluatiedag met het voltallige team om het 
afdelingsbeleid en de vooropgestelde therapeutische doelstellingen te 
evalueren. De directeur patiëntenzorg wordt hierbij ook uitgenodigd. 

o Twee maal per jaar is er een overleg beleidstrio-directie waarbij het beleidstrio 
het afdelingsbeleidsplan overloopt en de beleidsgegevens (IRIS-rapport) met 
betrekking tot de afdeling bespreekt. 

o Op ziekenhuisniveau zijn er op jaarbasis drie kaderdagen waarop 
therapeutische visies en andere beleidsthema’s worden besproken (bv. de 
zorgvisie). Verder is er maandelijks overleg tussen de directie-geneesheren, 
maandelijks overleg tussen de algemeen directeur en directeur patiëntenzorg 
met de teamcoördinatoren, 5 maal per jaar intervisie met de 
teamcoördinatoren, vijf maal per jaar overleg tussen disciplinecoördinatoren 
met stafmedewerker en directie en maandelijks overleg tussen de 
hoofdverpleegkundigen, stafmedewerker kwaliteit, algemeen directeur en 
directeur patiëntenzorg. 

 
• Het ziekenhuis heeft een eigen opnamedienst. Deze opnamedienst is bemand door een 4- 

tal personeelsleden, die zich focussen op opname, intake en de organisatorische  
aspecten die hiermee gepaard gaan. Deze manier van werken bevordert de 
professionaliteit en de tevredenheid van de patiënten bij opname en schuift deze taak weg 
van de afdelingen. (SP) Het zijn de afdelingsartsen die beslissen wie opgenomen wordt en 
wie op de wachtlijst wordt gezet. Meestal is snel duidelijk naar welke afdeling een patiënt 
moet geöriënteerd worden, bij twijfel wordt de hoofdgeneesheer gecontacteerd. De  
meeste wachttijden bedragen ongeveer 2 weken. Enkel op Vennen 2 kan de wachtlijst 
oplopen tot 3-tal maanden. De werking van de opnamedienst wordt systematisch 
geëvalueerd en bijgesteld. (AV) 

 
• Er wordt bij aanwerving van zorgverleners en de samenstelling van de afdelingsteams 

gezocht naar enige samenhang qua therapeutische achtergrond, zonder daarbij te sturend 
te zijn of met vaste verhoudingen te werken. Zo verkiest men systeem- en 
gedragstherapeutisch geschoolde zorgverleners op de afdeling verslaafdenzorg boven 
psychoanalytici. In het ziekenhuis wordt veel belang gehecht aan het betrekken van het 
gezin en de familie van de patiënt en daarmee samenhangend werken er relatief veel 
systeemtherapeutisch geschoolde medewerkers verspreid over het ziekenhuis. Voor de 
rest zijn vele teams op een natuurlijke manier historisch gegroeid. (AV) 
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• Er is in dit ziekenhuis aandacht voor de wetenschappelijk onderbouw van de aangeboden 

behandelwijzen. Zo is er ruimte voor wetenschappelijke inbreng op het overleg van de 
psychologen en wordt er regelmatig meegewerkt aan wetenschappelijke studies. Samen 
met het UZ Gent participeert men aan een uitkomstenmeting voor het ambulante 
programma voor alcoholverslaafden. Ook is er deelname aan het PICU-congres van het 
UZ. Verder hanteren alle afdelingen TUM en QIT ter evaluatie van de individuele 
begeleidingen. (SP) We raden aan om dit aspect expliciet op te nemen bij de 
besprekingen over verdere samenwerking tussen Sint-Camillus en het UZ Gent, zodat de 
wetenschappelijke expertise kan gebundeld worden. (Aanb) 

 
• De Tool voor UitkomstManagement (TUM) wordt gebruikt  om systematisch de evolutie 

van de behandeling te bespreken met de patiënt. (SP) 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. Om de 3 weken wordt 
de vragenlijst afgenomen door een verpleegkundige, hierna volgt een systematische 
bespreking met de patiënt en op de teamvergadering. Voor 2013 en 2014 bekijkt men in 
samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg het gebruik 
van de TUM als onderzoeksinstrument. (AV) 

 
• Alle therapieën maken gebruik van de QIT-online (quality improvement therapie).QIT 

online is een internetgebaseerd monitoringsysteem en werd ontwikkeld om nauwgezet de 
vinger aan de pols te houden van hetgeen in de loop van een hulpverleningstraject tot 
ontwikkeling komt. QIT online is een therapeutische methodiek die hulpverleners in staat 
stelt om zich beter af te stemmen op het spoor van de cliënt en zodoende het 
therapieproces te optimaliseren. (SP) 

 
• De patiëntbetrokkenheid is sterk uitgebouwd in dit ziekenhuis: (SP) 

o Patiënten hebben inspraak in hun behandelplan.Dit wordt samen met de 
toewijsverpleegkundige opgemaakt. Naast het vaste basisprogramma, 
waarvan er verschillende zijn per afdeling, wordt een programma 
samengesteld samen met en op maat van de patiënt. Hierbij kunnen sessies 
gevolgd worden uit andere programma’s op de afdeling, en, zij het in beperkte 
mate, sessies uit programma’s van andere afdelingen. 

o Door middel van TUM wordt aan de patiënten gevraagd om de resultaten van 
de behandeling aan te geven en hoe de werkrelatie is met het team. 

o Met QIT worden alle individuele begeleidingen geëvalueerd en aangepast. 
o De evaluatie van de patiënt wordt samen met en door de patiënt voorbereid. 

Op sommige afdelingen gebeurt dit met het gehele multidisciplinaire team in 
een soort pre-evaluatiemoment (Vennen 2). 

o Sinds 2013 zijn er op alle afdelingen patiëntengroepen opgestart waarbij het 
gehele behandelprogramma geëvalueerd wordt. 

o Jaarlijks worden patiëntenraden rond bepaalde thema’s georganiseerd (laatste 
thema was ontslagvoorbereiding). 

o Zowel bij ontslag als tijdens de behandeling worden gesprekken gehouden met 
patiënten om de werking te evalueren (exitgesprekken, 
tevredenheidsenquêtes). 

o Op verschillende afdelingen wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, 
die door middel van getuigenissen deelnemen. Ook op patiëntenverenigingen 
(o.a. Glinster) en zelfhulpgroepen zoals AA en SOS Nuchterheid wordt beroep 
gedaan. 

 
• Het beleid rond psychodiagnostiek is als volgt geregeld in het ziekenhuis: (AV) 

o Elke sector (psychosen, ouderen, SAP, verslaving) beschikt over een aantal 
uren psychodiagnostiek. Daarnaast is er een centrale psychodiagnosticus voor 
testings van ADHD, autismespectrumstoornissen… Hij is tevens het centrale 
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aanspreekpunt voor de diagnostiek in het ziekenhuis en coördineert de 
aanvragen. Bij een teveel aan aanvragen kan men beroep doen op een 
zelfstandig psychodiagnosticus die free lance voor het ziekenhuis wordt 
ingeschakeld. De verwachtingen naar verslaggeving en inhoud werden 
besproken in een 3-tal overlegmomenten. Het ziekenhuis beschikt over een 
werkgroep diagnostiek die maandelijks samenkomt. 

o Er is voldoende aandacht voor competentieverwerving en het 
psychodiagnostisch materiaal werd vorig jaar geëvalueerd door een externe 
professor en goed bevonden. 

 
 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

• Het gehanteerde kwaliteitssysteem binnen het ziekenhuis is gebaseerd op de Balanced 
score card (BSC). De BSC is gelinkt aan de vernieuwde missie en visie en de hieruit 
resulterende strategische doelstellingen. De BSC bestaat uit vier grote perspectieven: 
maatschappij en cliëntenperspectief, interne processen, innovatie en leren, en financieel 
perspectief. Voor elk van deze gebieden zijn kritische succesfactoren bepaald, waarvan 
het succes gemeten wordt met verschillende indicatoren (70-tal). Deze indicatoren worden 
gemeten en in een informatie rapport over indicatorensysteem (IRIS) gegoten zowel op 
ziekenhuisniveau als op afdelingsniveau. De indicatoren werden in 2013 een laatste keer 
geëvalueerd en vernieuwd (een aantal werden verwijderd en nieuwe werden ingevoerd). 
(AV) 
De BSC en de indicatorenmetingen (IRIS) zijn naast kwaliteitssystemen ook echte 
beleidsinstrumenten binnen het ziekenhuis. Zowel de BSC als de IRIS liggen aan de basis 
van vernieuwing en sturen de verbeteringen binnen het ziekenhuis. Het gehanteerde 
kwaliteitssysteem is volledig geïntegreerd in het ziekenhuis en dit zowel top als down. Het 
kwaliteitsbeleid is ruimer dan de regelgeving voorschrijft. (SP) 

 
• Vernieuwingen en verbeterprojecten, gelinkt aan de BSC, worden opgelijst in het 

geïntegreerd dynamisch jaarplan. De doelstellingen uit de verschillende 
afdelingsbeleidsplannen en de ziekenhuisbrede of andere doelstellingen worden hier 
onder de bijpassende kritische succesfactor samengebracht, wat het overzicht ten goede 
komt. (SP) 

 
• Alle afdelingen werken met afdelingsbeleidsplannen, voorzien van verbeteracties. De 

afdelingsbeleidsplannen worden opgemaakt door het beleidstrio van de afdeling. (AV) 
Deze beleidsplannen zullen in de toekomst (2014) op basis van een ‘aangeleverd’ 
standaarddocument opgemaakt worden. (Aanb) 
In de ingekeken beleidsplannen werden volgende knelpunten opgemerkt: 

o Er is een verschil tussen de verschillende afdelingsplannen. Niet alle 
afdelingsplannen zijn even sterk uitgewerkt. 

o In de meeste afdelingsplannen is het niet duidelijk vanwaar bepaalde 
verbeteracties afkomstig zijn (vanuit welke cijfers, metingen, enquêtes, 
meldingen, opgelegd door directie). 

o Niet alle doelstellingen zijn SMART omschreven. 
o De evaluatie (doelstelling behaald of niet) staat niet steeds omschreven 

evenals de vooropgestelde timing voor het behalen van de (sub)doelstellingen. 
o De structuur en opmaak van de afdelingsbeleidsplannen verschilt sterk en 

geeft geen garantie op volledigheid van inhoud. 
Het doornemen van het geïntegreerd dynamisch jaarplan en andere documenten 
(afdeling- en ziekenhuisniveau) levert wel bijkomende informatie over bepaalde van 
de hierboven opgesomde knelpunten. 

We bevelen aan om : (Aanb) 
o De afdelingsbeleidsplannen aan te vullen met een medisch-therapeutisch luik. 
o Meer uniformiteit en structuur te brengen in de afdelingsbeleidsplannen waarbij 

de structuur de volledigheid van deze plannen kan ondersteunen. 
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o Meer (praktische) vorming te voorzien voor het werken met beleidsplannen en 
verbeterdoelstellingen aan de leidinggevenden van de zorgeenheden. 

o Meer te werken met SMART-geformuleerde doelstellingen 
o De linken met de strategische doelstellingen, en de linken met de geleverde 

cijfergegevens en met de gekende knelpunten duidelijk op te nemen in de 
plannen. Dit kan er ook toe leiden dat de plannen meer een praktisch 
werkinstrument worden en hierdoor stimulerend werken. 

o Een beter inzicht te geven waarom bepaalde verbeteracties gekozen worden. 
Een prioritering van knelpunten en vanwaar deze komen, gevolgd door een 
motivering waarom bepaalde knelpunten als eerste aangepakt zullen worden, 
kan voor meer betrokkenheid zorgen bij diegene die het knelpunt moeten 
aanpakken. 

o Een meer formele check en evaluatie op te maken van de 
verbeterdoelstellingen. Momenteel is het niet steeds duidelijk of de 
vooropgestelde doelstelling wel degelijk behaald is. 
Momenteel wordt de afdelingswerking op de Emmaüsvergaderingen 
geëvalueerd. De afdelingsverbeterdoelstellingen worden geëvalueerd op het 6- 
maandelijks overleg tussen het beleidstrio en de directie. 

 
• Specifieke taken met betrekking tot kwaliteit worden opgenomen door de stafmedewerker 

kwaliteitzorg en informatisering (o.a. opmaken rapporten, verwerken cijfergegevens en 
enquêtes, incidentenmelding, interne audit dossiers…). De kwaliteitswerking binnen dit 
ziekenhuis krijgt verder vorm door: (AV) 

o De directie (algemeen directeur, medisch directeur, directeur patiëntenzorg) 
stuurt, coördineert en volgt alle activiteiten op met betrekking tot een 
kwaliteitsvolle, veilige en effectieve patiëntenzorg, conform het 
ziekenhuisbeleid. 

o De kaderdagen, waarbij, samen met stafleden en verantwoordelijken, het 
volgende ziekenhuisbrede kwaliteitsbeleidsplan wordt uitgewerkt. 

o De werkgroep Kwaliteit en Veiligheid, die de directie adviseert op vlak van het 
afdelingsoverschrijdend beleid (5x/jaar). 

o De beleidstrio’s, die de afdelingsbeleidsplannen uitwerken. 
o De Emmaüsdagen, waarbij gedurende een volledige dag per afdeling de 

beleidslijnen en kwaliteits/verbeterprojecten besproken worden tussen afdeling 
en directie. 

o De disciplinecoördinatoren, die voor hun discipline de disciplinebeleidsplannen 
uitwerken. 

o Verschillende projectgroepen. 
 

• Het gekozen kwaliteitsysteem maakt het moeilijk om alle projecten te herschikken binnen 
de 4 domeinen zoals opgelegd door het kwaliteitsdecreet. 
Volgende verbeteracties werden meegegeven als zijnde de gekozen ziekenhuisbrede 
verbeterdoelstellingen binnen het kwaliteitsdecreet: (AV) 

o Project conflictvriendelijke organisatie. 
o Project visietekst; onze zorgvisie. 
o Project presentie. 
o Procesbespreking en up-dating van onthaal en opname op de afdeling. 

Volgende knelpunten werden hierbij vastgesteld: (TK) 
o Er is geen verbeterproject in het klinische domein geselecteerd. Het afgelopen 

jaar werd wel een verbeterproject rond metabole stoornissen uitgewerkt. 
o Het is niet duidelijk welke SMART doelstellingen het project Presentie wil 

bereiken en welke doelstellingen reeds bereikt zijn. 
 

• Er worden tweejaarlijks op alle afdelingen interne dossier audits gehouden door de 
kwaliteitscoördinator. De dossiers worden gecheckt op volledigheid, tijdigheid en inhoud. 
Hiervoor worden van alle personeelsleden verschillende verslagen doorgenomen. De 
bevindingen worden weergegeven in een rapport op ziekenhuisniveau. Elke afdeling krijgt 
eveneens een afdelingsrapport met de algemene beoordeling en de verbeteringen. (SP) 
Niettegenstaande er verbetering is, blijkt uit de ingeziene rapporten toch een aantal 
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verbeterpunten telkens terug te keren. Blijkbaar leiden de opmerkingen niet altijd tot 
structurele verbeteringen. Aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de 
verbetercyclus (bv. vaker terug te gaan waar ernstige punten blijven terugkeren, kortere 
periode tussen 2 dossieraudits of een systeem van tussentijdse korte opvolgingsaudits uit 
te werken…). (Aanb) 

 
• Het incidentmeldingsysteem is volledig geïntegreerd in de elektronische  

patiëntendossiers. In 2012 werden medicatiefouten en onrustwekkende verdwijningen als 
laatste geïntegreerd. Andere incidentdomeinen zijn agressie, afzondering, suïcide, 
druggebruik, vallen, (sport)ongevallen en ziekenhuisinfecties. Er wordt feedback 
gerealiseerd op ziekenhuisniveau door middel van een jaarlijks veiligheidsrapport. Dit 
rapport wordt besproken met directie en de werkgroep kwaliteit en patiëntveiligheid. 
Ziekenhuisbrede verbeteracties worden opgenomen door de betreffende werkgroepen. De 
hoofdverpleegkundigen krijgen maandelijkse veiligheidsrapporten aangeleverd. De 
bespreking hiervan gebeurt op afdelingsniveau evenals de opgestarte verbeteracties.(AV) 

o In het elektronische dossier is zowel een luik registratie als evaluatie voorzien. 
Dit dient verplicht ingevuld te worden bij elke suïcide (poging). (SP) 

o De kwaliteitscoördinator heeft een goed zicht op alle incidentmeldingen en 
gelinkte evaluaties en voorziet in bijkomende evaluaties en ondersteuning 
waar dat nodig is. (SP) 

o De kwaliteitscoördinator past de Bow-Tie methodiek toe bij elk ernstig 
agressie-incident. Deze doorgedreven analyse methodiek is geïntegreerd in 
het gehele verbeterproject rond agressie. (SP) 

We missen een algemene visie en procedure op het werken met (bijna-)incident- 
meldingen, met een beschrijving van hoe het no-blame principe in het ziekenhuis wordt 
toegepast (zodat iedereen op voldoende veilige wijze kan en durft melden), met een 
beschrijving van wat een (bijna-)incident is, van de samenstelling van de werkgroep die de 
registraties verwerkt en de analyse doet en de hierbij gehanteerde werkwijze, de 
bescherming van de gegevens (bv. anonimiteit van de melder bij feedback naar directie, 
manier van contactname met de melder indien meer gegevens nodig zijn…), de 
terugkoppeling naar de individuele melder en naar de afdelingen… (TK) 
We bevelen aan om het systeem van incidentenmelding zo ruim mogelijk te benaderen en 
zo weinig mogelijk beperkingen op te leggen zowel naar ‘soort’ incident als naar wie het 
incident (verpleegkundigen, sociaal assistenten, apotheek, artsen, ergotherapeuten…) 
registreert. (Aanb) 

 
 
 

4.3 Formele interne overeenkomsten 
• De algemene regeling dateert van 03/04/2006, het medisch reglement (samen met het 

medisch stafreglement) van 25/03/2009. De financiële regeling tussen het ziekenhuis en 
de artsen maakt deel uit van de individuele contracten. (AV) 
Het kan een meerwaarde zijn het medisch reglement per afdeling verder uit te werken, en 
hierin de afdelingsspecifieke regels op te nemen (bv. dat artsen bij afzondering moeten 
akkoord gaan, specifieke wachtregeling, aparte regels rond gedwongen opname, 
vervanging bij afwezigheden…). (Aanb) 
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5 Middelen 
 

 

 

5.1 Infrastructuur 

• Qua brandveiligheid beschikt Sint-Camillus voor de gebouwen met verblijfsafdelingen 
Hamelinck, Vennen en Kasteeltje over een brandveiligheidsverslag van de brandweer 
(09/02/2007) en een attest van de burgemeester (07/02/2007). Voor het gebouw 
Hamelinck werd later een nieuw verslag gemaakt door de brandweer (dd. 18/11/2009) en 
werd een nieuw attest bekomen van de burgemeester (dd. 18/11/2009). Voor de 
afdelingen verslaafdenzorg in Kasteelplus gebeurde er een recentere inspectie door de 
brandweer (dd. 13/02/2009) en werd een recenter attest bekomen van de burgemeester 
(dd. 02/2009). 
Intussen gebeurde er een nieuw brandveiligheidsonderzoek (8/1/2014) van het hele 
ziekenhuis, nu diverse verbouwingswerken afgerond zijn, en werd een nieuw 
brandveiligheidsattest afgeleverd (8/01/2014) waarin geattesteerd wordt dat er geen 
bezwaren zijn voor verdere uitbating mits voldaan wordt aan de opmerkingen uit het 
brandweerverslag. (AV) 

 
• Het ziekenhuis bevindt zich in een residentiële omgeving, en staat in een bomenrijk park 

met een centrale vijver. Rond de vijver is er een dierenpark gemaakt, waarin onder andere 
lama’s zitten, waardoor patiënten niet tot bij het water kunnen komen. Het ziekenhuis zelf 
bestaat uit een aantal los van elkaar staande gebouwen: (AV) 

o Hamelinck dateert van 1976 en bevat de afdelingen 60+ (Hamelinck 1), 
psychosenzorg (Hamelinck 2) en de gesloten Intensieve zorgafdeling 
(Hamelinck 3), waarbij de nummers verwijzen naar de verdieping waarop de 
afdeling zich bevindt. Dit gebouw werd later uitgebreid met een onthaal en 
bevat op de benedenverdieping meedere burelen (onder andere van de 
directieleden, stafmedewerkers en sociale dienst), verschillende 
consultatieburelen (artsen, psychologen), een vergaderzaal, het lokaal van de 
ombudspersoon en de apotheek. Het gebouw werd in 2009 volledig 
gerenoveerd. 

o Vennen werd in 2000 in gebruik genomen en bevat de afdelingen Moeder en 
Baby, Persoonlijkheidsstoornissen (Vennen 2) en Stemmingsstoornissen 
(Vennen 3). Moeder en Baby ligt samen met Vennen 2 op de gelijkvloerse 
verdieping en de afdeling gebruikt enkele lokalen die op Vennen 2 liggen, 
waaronder 1 groepsruimte. De afdeling werd vroeger gebruikt als intensieve 
zorgenafdeling en de vroegere isolatiekamers blijken nu zeer geschikt als 
rustruimten voor de baby’s, vanwege de goede isolatie en klimatisatie. 

o Naast Hamelinck ligt het sportgebouw, dat eveneens van 1976 is. 
o Daarachter situeert zich de Herenbouw, die nu leeg staat en afgebroken zal 

worden. Het gebouw voldoet niet meer aan de brandveiligheidsvoorschriften 
en kan daardoor geen verblijfsafdelingen of andere therapieruimten meer 
huisvesten. 

o Tussen het sportgebouw en de Herenbouw bevindt zich de stookruimte die in 
gebruik genomen werd in 2004. Daarvoor ligt de cafetaria/eetzaal die dateert 
uit de jaren ’60 en die aan vervanging toe is. 

o Vlak achter de Herenbouw ligt Kasteelplus, een nieuwbouw die in 2009 in 
gebruik genomen werd en drie verblijfsafdelingen voor verslaafdenzorg 
herbergt: Kasteelplus 3 is de Crisis- en Oriëntatieunit, waar verslaafden bij 
opname steeds terechtkomen. Daarna worden ze geöriënteerd naar 
Kasteelplus 1 (Alcohol- en medicatieunit) of Kasteelplus 2 (Drugsunit) indien 
het gaat om jongeren tussen 15 en 25 jaar met een drugproblematiek. 

o Achter Kasteelplus en voor het kasteel ligt de centrale keuken van het 
ziekenhuis, met een vergader/eetzaal er bij (Zaal Borluut). Dit gebouw dateert 
van 1996. 

o In het historische kasteel, dat goed onderhouden is, bevinden zich de ruimten 
van ’t CoZijn, een dagcentrum dat aan een 40-tal patiënten op maandag, 
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woensdag en vrijdag activiteiten aanbiedt. Recent werd een winkel in 
tweedehandskledij geopend (“Casa Cosi”). Hieraan participeren een 10-tal 
dagpatiënten met veel enthousiasme. 

o Achter het keuken en voor het klooster van de Mariazusters van Franciscus 
van Waasmunster (dat zelf geen deel uitmaakt van het ziekenhuisdomein) lag 
vroeger een kapel, maar die werd recent (2014) omgebouwd tot een tweede 
sportzaal. 

o De andere bijgebouwen van het kasteel werden gerenoveerd en vlak voor het 
begin van de audit in gebruik genomen als ergotherapieruimten. 

o Tenslotte ligt verder in het kasteelpark nog het vroegere zomerverblijf van de 
zusters. Dit gebouw ‘Emmaüs’ werd eveneens gerenoveerd en biedt vanaf 
deze maand onderdak aan de technische dienst, terwijl het lang dienst heeft 
gedaan als vergaderruimte voor de beleidsdagen van de verschillende 
afdelingen, die hierdoor de naam “Emmaüsdagen” kregen. 

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

o Op de afdeling 60+ is er geen toilet in de badkamer. Het voetbad moet nog 
weggenomen worden en vervangen worden door een toilet. 

o De douches op 60+ hebben geen aparte afzuiging en geven door in de 
naastgelegen badkamerruimte. Dergelijke verbinding kan storend zijn. 

o De douchestangen, televisiestatieven, kapstokken… zijn op de meeste 
afdelingen standaardmodellen en kunnen gebruikt worden bij suïcidepogingen. 

o Op Vennen 3 vertoont 1 van de 3 douches schimmelvorming op de silliconen 
afdichtingsstrips. 

o Geen scheiding tussen gedwongen opgenomen patiënten en patiënten klaar 
voor ontslag op Hamelinck 3 waardoor soms onrust ontstaat. 

o Afstand tussen verpleeglokaal en leefruimten van patiënten is groot op de 
afdeling Hamelinck 3. 

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

o De kamers maken een moderne indruk. Iedere patiënt beschikt over een 
koelkast, een lavabo in de sanitaire cel en een eigen bureaugedeelte. Overal is 
er gratis WiFi aanwezig en kunnen patiënten teksten schrijven en doorsturen 
met hun eigen computer. Verder is er ook telkens voorzien in een prikbord, 
soms neemt dit een hele wand in beslag. 

o De afdelingen zijn aangepast aan de doelgroepen: zo zijn er op de afdeling 
60+ 3 badkamers en 2 doucheruimten, waarvan er in 1 badkamer (en op 1 
eenpersoonskamer) een inloopdouche is. Eén van de badkamers is 
daarenboven ingericht als ruimte voor aromatherapie (verduistering, gekleurd 
licht, aroma’s…). 
Op de afdeling persoonlijkheidsstoornissen is er naast de comfortabele kamers 
voorzien in een prikkelarme ruimte, waarin patiënten zich op eigen vraag in 
kunnen afzonderen. 
Op de afdeling Moeder en Baby zijn er 6 kamers voor moeders. Op het eind 
van de opname verblijft de baby meestal bij de moeder op de kamer, maar 
anders kan er voor de nodige rust gezorgd worden voor de moeder door de 
baby in een aparte babykamer te leggen. Er zijn een paar dergelijke 
babykamers op de afdeling. Hierin is er daglicht, maar is er eveneens veel rust, 
dankzij de dubbele raampartijen en geluidsisolatie in de muren (vroegere 
afzonderingskamers). In de sasruimte daarvoor kunnen de moeders de melk 
toedienen die ze vlak daarvoor bereid hebben in een afzonderlijke  
melkkeuken. 

o Op Hamelinck 3 maakt het verbeteren van de infrastructuur deel uit van een 
kwaliteitsproject waarbij een aantal tekorten worden aangepakt. 

o Op verschillende afdelingen beschikt men over een terras (bv. 60+) of 
aansluitende tuin. Op de afdelingen is er veel licht, vooral in de leefruimten. 

o Het ziekenhuis ligt in een mooi parkdomein. Voor wie houdt van rust en stilte is 
er ruimte voor rustige wandelingen, maar wie van meer actie houdt komt ook 
aan zijn trekken (Fit-O-Meter). Door het dierenpark rond de vijver te maken, 
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behoudt men het rustgevend aspect van het water, zonder hiervoor risico’s 
(suïcidegevaar) te moeten nemen. 

 
• De afzonderingskamers worden beschreven in het hoofdstuk vrijheidsbeperkende 

maatregelen. 
 
 
 

5.2 Patiëntendossier 
• Er werden 11 patiëntendossiers ingekeken en 5 afzonderingsfiches. (AV) 

 
• Het elektronisch medisch en verpleegkundig dossier OBASI® wordt al enkele jaren op alle 

afdelingen gebruikt. De opbouw van het dossier is identiek op alle afdelingen. In het 
pakket zit ook een apotheekmodule met o.a. een elektronisch voorschrift en een 
medicatiefiche. 
Dit dossiersysteem laat toe dat elke discipline zijn bevindingen en verwachtingen op een 
gestructureerde wijze kan invoeren en dat dit bij de stafvergaderingen gemakkelijk kan 
samengebracht worden. Tijdens de vergaderingen vult iemand van het team dan het 
gemeenschappelijk standpunt in. 
Op het overzichtscherm is duidelijk zichtbaar welke patiënten in dagbehandeling, in 
gewone behandeling of in postkuur opgenomen zijn. (AV) 
Niet alle patiënten in postkuur hebben een elektronisch en verpleegkundig dossier zoals 
hierboven beschreven. Op Vennen 3 zijn de patiënten in postkuur niet opgenomen in dit 
systeem. (Aanb) De hoofdverpleegkundige gaat ervan uit dat de betreffende therapeuten 
de nodige gegevens en observaties zelf bijhouden. 

 
• Er worden tweejaarlijks op alle afdelingen interne dossier audits gehouden door de 

kwaliteitscoördinator. De dossiers worden gecheckt op volledigheid, tijdigheid en inhoud. 
Hiervoor worden van alle personeelsleden verschillende verslagen doorgenomen. De 
bevindingen worden weergegeven in een rapport op ziekenhuisniveau. Elke afdeling krijgt 
eveneens een afdelingsrapport met de algemene beoordeling en de verbeteringen. (SP) 
Niettegenstaande er verbetering is, blijkt uit de ingeziene rapporten toch een aantal 
verbeterpunten telkens terug te keren. Blijkbaar leiden de opmerkingen niet altijd tot 
structurele verbeteringen. Aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de 
verbetercyclus (bv. vaker terug te gaan waar ernstige punten blijven terugkeren, kortere 
periode tussen 2 dossieraudits of een systeem van tussentijdse korte opvolgingsaudits uit 
te werken…). (Aanb) 

 
• Op Hamelinck 2 worden patiënten systematisch 1 keer of 2 keer per week gezien door de 

psychiater of GSO afhankelijk van de fase van hun behandelingsplan (verschillende 
routes). Daarnaast kunnen patiënten bijkomend, via de verpleegkundigen, een afspraak 
vragen bij de afdelingsarts. De arts komt zelden op de afdeling, de GSO komt dagelijks 
langs. (AV) Al de consultaties gaan door in het bureau van de arts. Afspraken die gemaakt 
worden tijdens de consulten worden niet steeds genoteerd door de arts in het IDD. Een 
verpleegkundige gaat na de consultaties langs bij de arts voor de feedback over de 
verschillende gevoerde gesprekken en tracht dit daarna in de verschillende IDD te  
noteren. Dergelijk systeem zorgt onvermijdelijk voor fouten, misverstanden en tekorten. 
(TK) Om de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het 
dossier te kunnen opnemen, is het belangrijk dat de zorgverlener die een actie doet, dit 
zelf documenteert in het dossier. 
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6 Medewerkers 
 

 

 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

• In 2013 waren volgende medewerkers actief in het departement patiëntenzorg 
(verpleegkundig en paramedisch). 
Er waren: (AV) 

o 82,60 VTE verpleegkundigen (waarvan 4,05% master verpleegkundigen, 
53,15% bachelors, 41% gegradueerde verpleegkundigen en 1,80% 
zorgkundigen), 

o 11,4 VTE psychologen, 
o 5,7 VTE maatschappelijk werkers, 
o 7,7 VTE ergotherapeuten, 
o 7,2 VTE psychomotore therapeuten, 
o 3,13 VTE kinderverzorgsters. 

Daarnaast zijn er  4 VTE stewards werkzaam op de afdelingen Kasteelplus en Hamelinck 
3. Verder werken er nog 4 VTE in het mobiel crisisteam Gent en 3,3 VTE in MOBiL Gent- 
Zuid. 

 
• Sint-Camillus heeft 4,02 VTE logistieke medewerkers in dienst, actief op verschillende 

afdelingen. (AV) 
 

• Het ziekenhuis doet beroep op een zelfstandige diëtiste en een free-lance 
psychodiagnosticus. De diëtiste begeleidt op de afdeling Hamelinck 2 systematisch 
een groepsessie i.v.m. het metabool syndroom en leidt op andere afdelingen een project 
i.v.m. gezonde voeding. (AV) Het is niet duidelijk door wie de diëtiste wordt aangestuurd 
(o.a. zicht op functioneren, vorming). (TK) 

 
• In 2013 hadden in het departement patiëntenzorg 81 van de 199 medewerkers 

(verpleegkundig en paramedisch) recht op ADV-dagen. 78,79% van de medewerkers 
kozen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties en 21,21% kozen voor de premie. (AV) 

 
• Het ziekenhuis werkt met referentieverpleegkundigen voor KOPP en wondzorg ter 

ondersteuning van de hoofdverpleegkundigen. (AV) Deze hebben geen aparte 
functieomschrijving. (TK) 

 
• De algemene stelregel, en tevens ambitie, binnen het departement patiëntenzorg is dat 

iedere werknemer minstens eenmaal per jaar een functioneringsgesprek krijgt. (AV) Door 
een centrale registratie heeft de directie zicht op het aantal functioneringsgesprekken dat 
gevoerd wordt. Medewerkers worden aangesproken door de directie indien het 
functioneringsgesprek langer dan anderhalf jaar geleden is. (AV) In 2013 volgden alle 
leidinggevenden een tweedaagse opleiding met betrekking tot het voeren van 
functioneringsgesprekken (in de toekomst talentgesprekken genoemd) vanuit een 
waarderende benadering. Hiernaast werd een leidraad opgesteld voor het voeren van 
evaluatie-, ontwikkel- en talentgesprekken. (SP) Ook de directie en de afdelingsartsen zijn 
opgenomen in de cyclus van functioneringsgesprekken. De hoofdgeneesheer en de 
algemeen directuer voeren jaarlijks een gesprek met afdelingsartsen (apart) over o.a. de 
(team)werking op de afdeling. Het kan dat er een onderwerp tot bespreking wordt 
opgelegd (bv. samenwerking met UZ Gent). (SP) 

 
• In het Sint Camillusziekenhuis zijn 2 parttime verpleegkundigen belast met het begeleiden 

van nieuwe medewerkers. Zij zijn in het ziekenhuis o.a. een aanspreekpunt voor nieuwe 
medewerkers en houden de introductieprocedure up to date. (AV) 
Er werden volgende knelpunten vastgesteld: (TK) 
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o Er is geen functieomschrijving voor de begeleider (her)intreders. 
o Bij navraag op de afdelingen blijkt men niet op de hoogte te zijn van de 

mogelijke ondersteuning door deze personen. 
o Het ziekenhuis beschikt over een ziekenhuisbrede procedure ‘introductie van 

nieuwe medewerkers’. Dit werd in 2010 na evaluatie aangepast en beschikt 
over een stappenplan met tijdsindicatie, maar deze procedure en dit 
stappenplan wordt niet bij iedere nieuwe medewerker gehanteerd. 

o Voor nieuwe medewerkers op de afdelingen zijn er niet overal 
afdelingsgebonden inscholingstrajecten. 

o Uit gesprekken op de werkvloer blijkt dat nieuwe medewerkers (ook tijdens de 
nacht) vaak snel moeten kunnen meewerken als volwaardige werkkracht. 

o Twee keer per jaar worden introductiebijeenkomsten georganiseerd door de 
algemeen directeur en de directeur patiëntenzorg. (AV) 

 
• Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 4,5 

VTE, waarvan 3,1 VTE verpleegkundigen en 1,36 VTE zorgkundigen. Men beschikt over 
een mobiele equipe van 5,04 VTE medewerkers. Daarvan zijn er 4,13 VTE gegradueerde 
verpleegkundigen. Daarenboven beschikt men over een vervangingspool voor de non- 
verbale therapiën van 0,65 VTE bewegingstherapeut en 0,26 ergotherapeut. 
Qua uurregeling kan iemand uit de mobiele equipe een vroege of late dienst doen, zowel 
tijdens de week als in het weekend, maar geen nachtdiensten. Het uurrooster is door de 
directie en de verpleegafdelingen te consulteren. De mobiele equipe wordt ingezet bij 
onverwachte afwezigheden (bv. ziekte van een personeelslid, gedurende de eerste 5 
dagen) en ad hoc bij afwezigheden voor vorming. Wanneer de verpleegkundigen van de 
mobiele equipe niet moeten ingezet worden voor dergelijke afwezigheden worden ze 
toegewezen aan een vaste afdeling. De directeur patiëntenzorg coördineert de werking 
van de mobiele equipe voor de verpleegkundigen in overleg met de 
hoofdverpleegkundigen en voert functioneringsgesprekken met deze medewerkers. De 
mobiele equipe voor de therapetuen (‘vervangingspool’) wordt opgevolgd door de 
disciplinecoördinatoren van de ergotherapie en van de psychomotore therapie. (AV) Een 
meetinstrument om de werklast te meten is er niet. (Aanb) De reden en de duurtijd van de 
inzet van de mobiele equipe wordt geregistreerd. (SP) 

 
• De vaste nachtdiensten werken in principe niet overdag. (AV) We bevelen aan om de 

vaste nachtmedewerkers systematisch een periode per jaar tijdens de dagdiensten in te 
schakelen. Dit laat betrokkenen toe om bij te blijven inzake afspraken in het ziekenhuis en 
technieken op afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze dagen kan 
hierbij een meerwaarde zijn. (Aanb) Nachtverpleegkundigen worden uitgenodigd op de 
Emmaüsvergadering. Van een paar afdelingen gaan sommige nachtverpleegkundigen 
(Hamelinck 3, Vennen 2, Moeder en Baby) in op deze uitnodiging. Daarnaast is er twee 
maal per jaar per sector een overleg tussen de hoofdverpleegkundigen en de 
nachtverpleegkundigen van een sector, de hoofdverantwoordelijke van de nacht en de 
directeur patiëntenzorg. (AV) 

 
• Naast de mobiele equipe voor verpleegkundigen en de vervangingspool voor non-verbale 

therapieën zijn er ook vervangingssystemen ontwikkeld binnen de sociale dienst en voor 
de verbale therapieën. Binnen de sociale dienst werden afspraken gemaakt tussen vaste 
collega’s voor het opvangen van elkaars afwezigheden, zodat er affiniteit is met elkaars 
werk. 
Op afdelingen waar 2 psychologen werken, vangt de een de afwezigheid op van de ander. 
Op afdelingen waar één psycholoog werkt, vervallen de groepsessies en individuele 
afspraken bij afwezigheid van de psycholoog. Er worden dan vervangende activiteiten 
voorzien, doorgaans van recreatieve aard en ondersteund door verpleegkundigen en 
logistiek assistenten. (AV) Nochtans maakt dit geen deel uit van de functieomschrijving 
van de logistiek assistenten en is het niet duidelijk welke taken zij hierbij moeten opnemen 
of over welke competenties zij hiervoor moeten beschikken. (TK) Indien er dringend nood 
is aan een psycholoog vraagt de hoofdverpleegkundige een gesprek aan via de 
disciplinecoordinator van de psychologische dienst. (AV) 
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• Tijdens de vakantieperioden (in november 2013 ook tijdens het weekend) wordt er een 
beroep gedaan op jobstudenten. Op sommige afdelingen worden ze ingezet bovenop de 
normale personeelsbezetting, op andere afdelingen vervangen ze een vaste werkkracht, 
ook tijdens de nacht. (AV) Het is niet duidelijk omschreven welk takenpakket en 
verantwoordelijkheden jobstudenten krijgen. (TK) In 2013 waren dit in totaal 17 
jobstudenten uit de disciplines ergotherapie, psychomotore therapie en verpleegkunde. 
(AV) 

 
• Onder leiding van de directeur patiëntenzorg gaan er intervisies door apart met de 

hoofdverpleegkundigen (maandelijks), de teamcoördinatoren (5/jaar) en de 
disciplinecoördinatoren (5/jaar). Aangezien de directeur patiëntenzorg naast haar 
vertrouwensrol bij intervisies ook een hiërarchische verantwoordelijkheid heeft, werd 
hiervoor een protocol opgesteld. (AV) 

 
• In overleg met de therapeuten werd een norm vastgelegd i.v.m. directe versus indirecte 

patiëntijd. Jaarlijks gebeurt er een meting (twee keer drie weken) van de directe tijd. De 
resultaten worden besproken tijdens functioneringsgesprekken. (SP) 

 
• Het ziekenhuis beschikt niet over een procedure of een uitgeschreven beleid voor 

disfunctionerende medewerkers. (NC) Best wordt dit in samenspraak met de 
arbeidsgeneeskundige dienst uitgewerkt. 

 
 

6.2 Artsen 
 

• In 2013 waren in het ziekenhuis 5 psychiaters actief. Daarnaast komt er bijna dagelijks 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) gedurende enkele uren een algemeen 
geneeskundige. De equipe wordt vervolledigd door enkele artsen-specialisten in opleiding, 
momenteel gaat het om een tweede- en een vijfdejaars ASO in de psychiatrie. De ASO’s 
spelen een belangrijke rol bij de opname: zij voeren altijd een opnamegesprek met de 
patiënt en schrijven daarover een opnamebrief aan de verwijzer. Er zijn plannen om de 
ASO’s vast te verbinden aan een afdeling. (AV) 

 
 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 

• Het ziekenhuis beschikt over een nota opleidingsbeleid, waarin de visie, de kenmerken, de 
effectiviteit, de behoeftenanalyse en de vormen van opleiding worden beschreven. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een opleidingsjaarverslag 2012 (aantal vormingen, duur van 

de vormingen, aantal vormingen per discipline, verhouding leidinggevenden / 
basismedewerkers, kost van de vorming, verhouding intern/extern) en een 
opleidingsjaarplan 2013 met doelstellingen (o.a. de vorming die men krijgt alsook de 
vorming die men zelf geeft opnemen in de nieuwe BSC). (AV) 

 
• Ziekenhuisbreed zijn er een aantal vormingen die systematisch worden georganiseerd en 

waarnaartoe de nieuwe medewerkers steeds worden uitgenodigd en ook andere 
medewerkers welkom zijn (bv. vorming over agressie en suïcide). (AV) 

 
• Op de afdelingen is de teamcoördinator verantwoordelijk voor het vormingsbeleid. Dit 

staat ook vermeld in de functieomschrijving van de teamcoördinator. Indien het beleidstrio 
oordeelt dat er vorming nodig is om een doelstelling, opgenomen in het 
afdelingsbeleidsplan te realiseren, kunnen afdelingen zelf initiatieven nemen op dit vlak. 
Deze initiatieven worden dan overlegd met de directie die doorgaans akkoord gaat met de 
gevraagde vormingen. (AV) 
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• Concreet stellen de teamcoördinatoren in overleg met de hoofdverpleegkundigen het 
vormingsbeleids- en -actieplan op en sturen dit regelmatig bij, waarbij rekening gehouden 
wordt met de individuele wensen en noden van de medewerkers, dit in combinatie met de 
mogelijkheden qua data in functie van de continuïteit van zorg op de afdeling. 
Een terugkoppeling van de medewerker(s) die de vorming volgde(n), wordt achteraf 
verwacht (schriftelijke evaluatie via het standaard opleidingsformulier) en er moeten 2 
verbeteracties voorgesteld worden om de belangrijkste leerpunten in de praktijk te 
brengen. Via de teamcoördinator kunnen veralgemeenbare nieuwe ideeën doorstromen 
naar de collega’s van andere afdelingen. (SP) 

 
• In 2013 werden 2156 uren interne en 1877,7 uren externe vorming gevolgd. Hiervan 

volgde de discipline ergotherapie 223,5 uren vorming, de discipline psychomotore therapie 
127,5 uren, de psychologen 375,3 uren, de sociale dienst 96 uren en de verpleegkundigen 
1963,05 uren vorming. (AV) 

 
• Bij het evalueren van BSC werd beslist om een aantal ziekenhuisindicatoren te gaan 

doorvertalen naar de afdelingen. De indicator rond vorming is hiervan een voorbeeld. Op 
deze manieren krijgen de afdelingen een beter beeld van de situatie en kunnen 
verbeteracties hieraan gekoppeld worden. (AV) 

 
 
 

6.4 Vrijwilligers 
 

• In 2013 waren in het ziekenhuis 8 vrijwilligers actief. (AV) 
De verantwoordelijke vrijwilligers staat niet vermeld in het organogram. (TK) De aansturing 
van de vrijwilligers gebeurt door de hoofdverpleegkundigen van de afdelingen, maar de 
taken verschillen sterk van afdeling tot afdeling. De taken staan niet op papier (geen 
formele taakomschrijvingen), maar komen slechts mondeling aan bod. (TK) 

 
 

6.5 Nachtpermanentie 
• De minimale bestaffing ’s nachts bestaat uit 7 personeelsleden. Voor de afdelingen 

verslaafdenzorg in het gebouw Kasteelplus is er 1 verpleegkundige en 1 steward. Voor de 
groepen die in het gebouw Vennen verblijven zijn er 2 verpleegkundigen, voor de 
patiënten in Hamelinck zijn er eveneens 2 verpleegkundigen aanwezig. Daarnaast is er 
een mobiele waak. Bij noodoproepen (bv. agressie) komt een melding bij alle 
personeelsleden terecht: de steward, de mobiele waak en de 2de verpleegkundige van 
Vennen en Hamelinck kunnen dan het gebouw verlaten en hulp gaan bieden op de plaats 
vanwaar de oproep komt. Wanneer het nodig is de afzonderingskamer met 2 of meer 
medewerkers te betreden dan kunnen de verpleegkundigen uit Hamelinck elkaar 
ondersteuning bieden, eventueel met bijkomende assistentie door de mobiele waak. (AV) 
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7 Processen 
 

 

 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 

• Er gaat in dit ziekenhuis veel aandacht uit naar het waarborgen van de continuïteit van het 
behandelaanbod. (AV) 

o Bij korte afwezigheden beschikt het ziekenhuis over een vervangingspool (totaal 
van 1 VTE) voor de non-verbale therapieën (ergo & PMT). 

o In de verlofperiodes worden vakantiejobs (niet binnen de psychologische dienst) 
ingezet om de continuïteit te garanderen (vaak vervangen de studenten hun vaste 
therapeut bij wie ze opleiding volgden). 

o Bij de psychologen zijn er verschillende afspraken om continuïteit te garanderen: 
o Indien er meerdere psychologen op eenzelfde afdeling werken worden de 

therapieën onderling verdeeld. 
o Op sommige afdelingen werkt men met co-therapeuten. 
o Op de afdelingen waar er maar 1 psycholoog werkzaam is, vervallen de 

groepssessies en de individuele afspraken voor maximum 3 weken bij 
verlof van de psycholoog. Voor dringende afspraken/therapieën wordt 
beroep gedaan op de collega psychologen. 

 
• Op de meeste afdelingen worden de behandelingen opgesplitst in vaste modules (vaste 

timing en vaste doelstellingen) of werkt men met fases/routes (vaste doelstellingen en min 
of meer vaste timing). (AV) 
Op de afdeling Vennen 2 is de volledige behandeling uitgeschreven in een handboek. Dit 
handboek dient als basis voor zowel de residentiële als ambulante behandeling. Telkens 
is er een stukje theorie, gevolgd door persoonlijke oefeningen. Er zijn plannen om dit 
handboek ook te beginnen gebruiken bij de mobiele behandelteams. Patiënten kunnen dit 
boek voor een schappelijk prijs aankopen of, indien dit toch de financiële mogelijkheden 
overstijgt, wordt voorzien in kopies. (SP) 

 
• De laatste jaren is sterk ingezet op een aantal nieuwe ambulante projecten: (SP) 

o Ambulant Behandelprogramma Alcohol (ABA) , een intensief (7 weken) 
programma voor patiënten met een alcoholafhankelijkheid die gemotiveerd zijn 
om te streven naar totale abstinentie. 

o DGT (dialectische gedragstherapie) voor ambulante cliënten met een ernstige 
borderlineproblematiek. 

o Ambulante behandeling van ADHD bij volwassenen. 

• De meeste afdelingen beschikken over een eigen nazorggroep. Daarnaast zijn er 
individuele consultaties in hoofdzaak bij de psychiater en indien nodig bij andere 
disciplines. Patiënten kunnen gedurende langere tijd in dagtherapie (of postkuur) 
terugkeren op de afdeling waar ze verbleven, of, indien de nadruk ligt op een zinvolle 
daginvulling op lange termijn, in dagtherapie gaan in ‘t CoZijn. Indien professionele 
begeleiding buiten het ziekenhuis na ontslag nog nodig is (CGG, privé-therapeut, 
art.107…) wordt steeds de eerste afspraak al vastgelegd. (AV) 

 
• Het ziekenhuis heeft ook een “Therapiehuis” opgericht buiten de campus van het 

ziekenhuis. Het therapiehuis wil een brug maken tussen de eerstelijnszorg en de 
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en wil drempelverlagend werken. Er is een 
link met het ziekenhuis omdat de psychologen ook werkzaam zijn in het ziekenhuis of er 
stage gelopen hebben. Het therapiehuis biedt psychotherapie aan (als eerstelijnszorg en 
als vervolgzorg) en psycho-educatie. Puente is een project waarbij patiënten van 
Hamelinck 2 wekelijks een inspuiting kunnen komen halen met langwerkende 
antipsychotica. (AV) 
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• In dit ziekenhuis wordt er elektroconvulsietherapie (ECT) aangeboden. Hierbij wordt 

beroep gedaan op het UZ Gent. Voor de ECT moet de patiënt na bespreking een formeel 
informed consent formulier tekenen. (AV) 

 
• Patiënten kunnen vanaf de 2de week van de opname regelmatig naar huis terugkeren, 

eerst zonder overnachting, vanaf het tweede weekend van de opname met overnachting 
(op Kasteelplus soms later in indivuduele gevallen omwille van het risico op herval). Deze 
momenten worden gezien als oefenmomenten met oog op terugkeer in het normale milieu 
en worden steeds vooraf voorbereid en achteraf besproken met de individuele begeleider. 
(AV) 

 
 

7.2 Medicatiedistributie 
Situering 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een eigen apotheek. 

 
• De apotheek is elke weekdag open van 8u00 tot 14u00 (op woensdag tot 12u30 en op 

donderdag tot 13 uur). 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 apotheek van het UZ Gent. 

 
• Tijdens de audit werd gesproken met de hoofdapotheker. Zij bekleedt deze functie sedert 

ongeveer een jaar, voorheen werkte zij als ziekenhuisapotheker in een andere instelling. 
Medicatiedistributie was ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de verschillende 
afdelingen. 

 
 

Beleid en strategie 
 

• Over de apotheekfunctie werd de laatste jaren nooit een jaarverslag samengesteld. 
Evenmin gebeurde er een (jaarlijkse) analyse van het voorschrijfgedrag (ziekenhuisbreed, 
per arts, of per afdeling). (NC) 
Dit gebrek aan formele beschrijvingen van de apotheekwerking werd al door de 
hoofdapotheker opgemerkt. We bevelen aan dit zo snel mogelijk op te nemen en 
gegevens te registreren die een beeld kunnen geven over de eigen werking (bv. over het 
personeelsbeleid (verloop, aantal VTE, aantal ADV-dagen, werking wachtdienst, vorming), 
over het kwaliteits- en veiligheidsbeleid (lopende of afgewerkte kwaliteitsprojecten waar de 
apotheek bij betrokken was, melding en analyse van medicatiegebonden (bijna-) 
incidenten, acties om look-alikes te vermijden, berichten naar de eenheden i.v.m. 
medicatieveiligheid en –bewaring) en over de algemene werking (financiële resultaten, 
feedback over het gebruik van de noodkasten en het ontlenen op andere afdelingen, 
lopende studies waaraan meegewerkt wordt, evaluatie samenwerking UZ Gent…). Vanuit 
dergelijke documenten kan er informatie aangeleverd worden aan het beleid zodat de 
apotheekwerking ook beter belicht zou kunnen worden in de jaarverslagen van de 
instelling. (Aanb) 
Vanuit het jaarverslag zouden ook zwakten en knelpunten kunnen benoemd worden die 
vervolgens in een beleidsplan (dat nu eveneens ontbreekt) kunnen opgenomen worden en 
aan de hand van SMART-geformuleerde doelstellingen en actieplannen verder 
geconcretiseerd kunnen worden. (Aanb) 

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

door tussen de apotheker en de algemeen directeur, dit gebeurt enkel ad hoc en zonder 
verslaggeving. Ook met de hoofdgeneesheer en de directeur patiëntenzorg zijn er geen 
formele overlegmomenten over de werking en organisatie van de apotheek. De apotheek 
kan hierdoor onvoldoende pro-actief meedenken over beslissingen die genomen moeten 
worden en die een weerslag kunnen hebben op de medicatiedistributie of –veiligheid. (TK) 
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• We raden aan om op regelmatige basis overlegvergaderingen te organiseren met de 

apotheek van het UZ Gent en zo te zoeken naar verdere opportuniteiten: bv. afspraken 
rond het uitwisselen van richtlijnen (handhygiëne, opslag steriele goederen en medisch 
materiaal…), rond het bereiden van produkten (magistrale bereidingen, steriele 
bereidingen…), over het herverpakken van medicatie of het participeren in de aankoop 
van een medicatieverdeelrobot… (Aanb) 

 
 

Middelen 
 

• Er zijn 3 spoedkasten in het ziekenhuis: 1 bij de centrale apotheek, 1 op Hamelinck 3 en 1 
op Kasteelplus 3. Op de afdelingen is er zo goed als geen algemene voorraad aanwezig. 
(SP) 
Wanneer er buiten de openingsuren dringend een geneesmiddel nodig is dat niet op de 
afdeling voorradig is, dan kan de verpleegkundige van dienst verschillende stappen 
ondernemen: nagaan of het geneesmiddel in de spoedkast aanwezig is via de lijst op het 
intranet, nagaan of het geneesmiddel kan geleend worden bij een andere patiënt op de 
eigen afdeling, nagaan of het geneesmiddel bij een andere patiënt op een andere afdeling 
ontleend kan worden. Pas als dit niet mogelijk is, kan naar de apotheker gebeld worden of 
naar de wachtdienst. Dit laatste is tot op heden nog nooit nodig geweest. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

• Naast één apotheker (0,7 VTE) is er 1 deeltijdse apotheekassistente. Bij verlof van de 
hoofdapotheker wordt voor vervanging gezorgd, bij verlof van de assistente niet. (AV) 

 
• De relatieve werkdruk voor de apotheek blijkt te hoog, zeker als rekening gehouden wordt 

met een aantal taken die door de apotheek moeten opgenomen worden en die momenteel 
nog niet gebeuren: (TK) 

o Men blijkt niet in de mogelijkheid om over te stappen op een medicatiedistributie 
per week. 

o Opvolging van incidentmeldingen, analyse van incidenten en opvolging van 
verbeteracties gebeurt momenteel zonder medewerking van de apotheek. 

o Er wordt geen jaarverslag of beleidsplan opgesteld. Er gebeurt geen analyse van 
het voorschrijfgedrag. 

o Het aantal bijeenkomsten van het medisch farmaceutisch comité, comité 
ziekenhuishygiëne en comité medisch materiaal is lager dan het al beperkte 
streefcijfer van 4 bijeenkomsten per jaar. Een antibioticatietherapiebeleidsgroep 
moet nog worden bijeengeroepen en een beleid nog worden uitgewerkt, best in 
overleg met het partnerziekenhuis. 

o Er is op heden te weinig beleidsmatig overleg. 
o De apotheek participeert niet aan het ethisch comité en heeft geen zicht op de 

adviezen. 
o De apotheekassistente wordt niet vervangen tijdens verlofperiodes of ziekte. 

• Er wordt niet gewerkt met referentieverpleegkundigen medicatie. (AV) Controle van de 
voorraden en vervaldata gebeurt vanuit de apotheek. Medicatiefouten zouden via het 
interdisciplinair dossier (IDD) moeten gemeld worden. 
Anderzijds, aangezien de apotheek maar weinig kanalen heeft om de verpleegkundigen 
op de werkvloer te bereiken, raden we aan te zoeken naar manieren om de band tussen 
apotheek en werkvloer te versterken. Referentieverpleegkundigen, specifieke 
medicatieflashes, een periodieke publicatie (bv. samengesteld door het MFC/MMC/CZZH) 
zijn elementen die best eens overwogen worden. (Aanb) 

 
 

Processen 
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• Incidenten op vlak van de medicatiedistributie kunnen sedert kort gemeld worden via het 
patiëntendossier. Er gebeurde tot op heden nog geen enkele analyse van 
distributiefouten. Het is voor de hoofdapotheker onduidelijk hoeveel meldingen er het 
voorbije jaar binnenkwamen, en hoe de feedback naar de melder gebeurt. (TK) De 
apotheek moet veel meer actief betrokken worden bij de incidentmeldingen, -analyse en – 
opvolging. 

 
• Volgende risico’s in de distributie werden opgemerkt: (TK) 

o De medicatiebakjes op de afdelingen (zowel de voorraadbakjes als de 
toedieningsbakjes) worden enkel gepersonaliseerd door middel van de voornaam 
van de patiënt, op sommige afdelingen wordt daar standaard een initiaal van de 
familienaam aan toegevoegd, op andere sporadisch. Dergelijke wijze van 
identicovigilantie is ontoereikend. 

o Medicatie wordt door de nachtdienst klaargezet voor de volgende dag. Halve 
pilletjes worden los in de bakjes gelegd, hetgeen identificatie bemoeilijkt. 
Verder gebeurt er een controle op de medicatie per shift. Hierbij wordt, in 
tegenstelling tot wat gedacht wordt in de apotheek, de medicatie al uit de blister 
gehaald. De bakjes met de ontblisterde medicatie worden nadien meegenomen 
naar de eetzaal of de kamer voor toediening. 

o Niet alle medicatie is in unit-dosis beschikbaar waardoor blisters moeten verknipt 
worden. Hierdoor is een eenduidige identificatie (naam, dosis, vervaldatum, 
lotnummer) niet steeds meer mogelijk. 

o Bij het klaarzetten van medicatie voor 1 patiënt moet soms de medicatievoorraad 
van meerdere (tot 4) patiënten uitgehaald worden. 

o Medicatie wordt op alle afdelingen afgeleverd voor periodes van 2 weken. (NC) 

• Op iedere verpleegafdeling is een kleine koelkast voor medicatie. De meeste koelkasten 
waren op de datum van het bezoek leeg. Desalniettemin wordt de temperatuur van de 
koelkasten dagelijks gecontroleerd. Bij blijvende of grote afwijkingen wordt hetzij de 
technische dienst, hetzij de apotheek verwittigd. (AV) 

 
• Wanneer de patiënt in weekend gaat, wordt de medicatie per dag en per 

toedieningsmoment meegegeven in medicatiedoosjes. (SP) 
 

• We bevelen aan na te gaan of bepaalde (groepen) patiënten, in het kader van het 
verzelfstandigingsproces hun medicatie in eigen beheer zouden kunnen krijgen tijdens de 
opname. (Aanb) 

 
• Voor het uitstippelen van het antibioticabeleid is er geen aparte overlegstructuur 

aanwezig. Het beleid kwam in november 2013 aan bod tijdens een vergadering van het 
medisch farmaceutisch comité,. Het is de bedoeling om dit vanaf nu consequent op iedere 
vergadering te agenderen en, wanneer nodig, bijkomende expertise te zoeken, bv. vanuit 
het comité ziekenhuishygiëne. (AV) 

 
 
 

Resultaten 
 

• Op regelmatige basis wordt een controle gedaan van de klaargezette medicatie. Uit deze 
steekproeven blijkt dat het foutenpercentage ten opzichte van het voorschrift zeer laag is, 
mede dankzij het systeem van dubbele controle op de klaargezette medicatie. (SP) 

 
• 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. 
Narcotica worden enkel afgeleverd en toegediend na ontvangst van een individueel 
ondertekend voorschrift van de arts. (AV) 
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• Het medicatieschema wordt bij ontslag automatisch gegenereerd vanuit IDD en 
meegegeven met de patiënt, samen met de ontslagbrief. (AV) We bevelen aan ook een 
medicatieschema mee te geven als de patiënt voor langere tijd (weekend, proefperiodes) 
naar huis gaat. (Aanb) 

 
• Er is een geneesmiddelenformularium dat alle geneesmiddelenklassen omvat die in het 

ziekenhuis gebruikt worden. Naar schatting 25% van de medicatie wordt buiten het 
formularium afgeleverd. Het gaat hier vooral om thuismedicatie, waarvan een deel 
gesubstitueerd wordt en een deel (vooral cardiale medicatie) niet. (AV) 

 
• Er wordt met verschillende 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) 

 
 
 
 

7.3 Agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

Situering 
 

• Er zijn 4 afzonderingskamers verspreid over 2 eenheden. De isolatiekamers van 
Hamelinck 3 werden 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 Er is een visie ‘omgaan met agressie’ (werkgroep agressie 2006). 
o Er is een ‘procedure afzonderen en afzonderingskamers’. 
o Er is een afdelingsspecifiek ‘protocol vrijheidsbeperkende maatregelen ter 

preventie van vallen bij ouderen’. 
 

• Tijdens het verpleegkundig overleg op de Hamelinck 3 kwam men tot de vaststelling dat 
de procedure niet overenkomt met de praktijk, waardoor men op het moment van de audit 
de procedure nog aan het herwerken was. De procedure zal daarna worden voorgelegd 
aan directie en medische raad, evenals aan de werkgroep agressie. (AV) 

 
• De “procedure afzonderen en afzonderingskamers” is inhoudelijk sterk en grondig 

uitgewerkt. (SP) 
o Dit uitgebreide document beschrijft de definities, preventieve maatregelen, de 

afzonderingskamer, het gebruik van de camera, de beslissing tot afzondering, de 
actie zelf, de controle van de patiënt onmiddellijk na overbrenging in de 
afzonderingsruimte, de nazorg, het toezicht, de registratie, de beslissing tot 
stoppen van de afzondering, de houding van de verpleegkundige bij een patiënt in 
afzondering en het opruimen van de kamer. 

o De indicaties voor afzondering zijn duidelijk uitgeschreven. Er is aandacht voor 
alternatieven voor afzondering, deze moeten eerst uitgeprobeerd worden. 

o Ook de besluitvorming bij afzondering is duidelijk omschreven. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen situaties waarbij afzondering een onderdeel is van  
het therapieplan en niet. In dit laatste geval wordt er verder onderscheid gemaakt 
tussen acute, sub-acute situaties en situaties waarbij de patiënt nog niet gekend is. 

o De procedure beschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen 
(artsen en verpleegkundigen), de manier van toezicht, de te leveren basiszorgen, 
en de specifieke behandeling en begeleiding van de patiënt. 
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o Er is aandacht voor de nazorg van de patiënt, de medepatiënten, de 
verpleegkundigen en de familie. 

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

o Er is beschreven dat een patiënt fixeren op de kamer niet toegelaten is en dat 
fixatie in de afzonderingskamer steeds een 5-puntsfixatie moet zijn. 

o De frequentie van het medisch toezicht tijdens afzondering is beschreven (er wordt 
verwacht dat de arts dagelijks langs gaat bij een patiënt in afzondering). 

o Er is een opsomming van van de op te volgen parameters voor het toezicht tijdens 
afzondering. 

o Het gebruik en de werkwijze van het cameratoezicht zijn duidelijk omschreven. 
De “procedure afzonderen en afzonderingskamers” dient verder uitgewerkt te worden over 
volgende onderwerpen: (TK) 

o Wanneer er wel en niet een noodzaak is om met 2 personeelsleden binnen te gaan 
in een afzonderingskamer. Er wordt nu beschreven dat er enkel met twee 
verpleegkundigen dient binnengegaan te worden indien “de patiënt onrustig is”. 

o Uit gesprek met de directeur patiëntenzorg blijkt dat een verpleegkundige om het 
half uur moet binnen gaan in de afzonderingskamer Dit staat niet vermeld in de 
procedure. De modaliteiten van het toezicht tijdens de afzondering en hun 
frequentie (bv. observaties door de camera, via het raam en via binnen gaan in de 
afzonderingskamer) zijn niet beschreven 

o Een gebruiksaanwijzing voor het correct aanbrengen van de 5-puntsfixatie. 
o De frequentie van een multidisciplinaire evaluatie van patiënten met 

dwangmaatregelen. 
o In de procedure ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van het onderhoud en 

nazicht van het fixatiemateriaal en de verantwoordelijken hiervoor. 
o Omschrijven van het verhoogd toezicht tijdens fixatie ter preventie van 

doorligwonden (frequentie van losmaken) is niet omschreven. 
o Er zijn geen duidelijke indicaties opgesomd voor fixatie. 
o Er is geen omschrijving van de alternatieven voor fixatie. 
o We bevelen aan om de mogelijkheid om de ombudspersoon te spreken tijdens 

afzondering of fixatie expliciet op te nemen in de procedure zodat het voor alle 
medewerkers duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer ze een dergelijke vraag 
krijgen. (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

• Het ziekenhuis voorziet in een stafmedewerker vrijheidsberovende maatregelen (0,23 
VTE), die ook het beleid rond agressie moet uitwerken en een verpleegkundige 
agressietraining (0,5 VTE). Beide verpleegkundigen werken voor de rest van hun tijd op 
de Hamelinck 3. (AV) 

 
• De werkgroep agressie (bestaande uit de directeur patiëntenzorg, de afdelingsarts 60+, de 

hoofdverpleegkundigen van Hamelinck 2 en 3, verpleegkundigen van verschillende 
afdelingen en de coördinator psychomotore therapie) komt 5 keer per jaar samen. Onder 
andere de geregistreerde cijfers i.v.m. afzondering en agressie-incidenten en de 
conclusies uit de personeelstevredenheidsenquetes i.v.m. veiligheid van personeel worden 
besproken. Verbeteracties worden ziekenhuisbreed uitgewerkt (bv. vorming 
crisisontwikkelingsmodel voor alle medewerkers). 
De maandelijkse rapporten per afdeling worden door de medewerkers van de werkgroep 
besproken met de medewerkers op de afdelingen met de bedoeling ondertussen de 
medewerkers te stimuleren om verder te registreren. 
Het jaarrapport wordt op de afdelingen Hamelinck 2 en 3 besproken en geanalyseerd met 
de kwaliteitscoördinator. 
Daarnaast doet het ziekenhuis mee aan een benchmark met andere ziekenhuizen. (SP) 

 
• Het ziekenhuis voorziet in verplichte opleidingen voor alle verpleegkundigen: 

32 
Auditverslag PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem, E930, Januari 2014 

 



o Om de drie weken vindt er een training verweertechnieken plaats op Hamelinck 3 
met de aanwezige verpleegkundigen. (SP)  De technieken worden aangeleerd 
door de kwaliteitscoördinator aan de hand van een draaiboek. Twee 
verpleegkundigen van Hamelinck 3 kunnen ondertussen deze opleiding ook zelf 
geven. Daarnaast wordt de opleiding twee keer per jaar georganiseerd voor alle 
nachtverpleegkundigen en drie keer per jaar voor de verpleegkundigen van andere 
afdelingen. 

o De training ‘omgaan met verbale agressie’ a.d.h.v. rollenspellen onder leiding van 
de kwaliteitscoördinator wordt twee maal per jaar gepland voor alle (nieuwe) 
medewerkers. 

o In 2012 volgden alle medewerkers een interne opleiding i.v.m. het 
crisisontwikkelingsmodel. 

 
• Ter ondersteuning van de medewerkers zijn er op de Hamelinck 3 maandelijks 

casusbesprekingen over agressie-incidenten met de verpleegkundigen en de 
kwaliteitscoördinator volgens een welbepaalde methode. (SP) 

 
 

Middelen 
 

• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afzonderingskamers en beveiligde kamers. 
 

De twee afzonderingskamers gelegen op Hamelinck 3 zijn voorzien van een vast bed, 
camerabewaking, een oproepsysteem aan de muur, klimatisatie, rookdetectie ingebouwd 
in de verluchtingskanalen, een sas met wasgelegeheid (en mogelijkheid tot het nemen van 
een douche in de nabijheid), een klok, een toilet (van buiten uit doorspoelbaar) en een 
krijtbord. 
Op één van beide afzonderingskamers ligt het fixatiemateriaal klaar op het bed ongeacht 
of de patiënt gefixeerd zal worden of niet. (AV) 
Wanneer een patiënt dient gefixeerd te worden, is niet expliciet uitgeschreven in de 
procedure. (Aanb) 
Indien de patiënt gefixeerd is, kan hij geen gebruik maken van het oproepsysteem. (TK) 

 
De beveiligde tatamikamer op Hamelinck 3 is prikkelarm ingericht en voorzien van een 
matras op de grond. De kamer met daglicht is voorzien van een oproepsysteem, een 
zachte ondergrond en gecapitonneerde muren. Er is een wasgelegenheid in de 
onmiddellijke nabijheid. (AV) 

 
Naast deze kamers is er op Hamelinck 3 nog een spreekruimte, waar patiënten onder 
toezicht kunnen eten en er gesprekken aan een tafel kunnen doorgaan. 

 
 

Processen 
 

• Naast het elektronisch registratiesysteem (“registratieformulier van afzondering “) is er ook 
een papieren “blad van registratie observaties afzondering” en een papieren “blad 
toezichtsrapport”. Daarnaast wordt per shift één observatie in het elektronisch 
patiëntendossier ingeschreven en gekoppeld aan de afzondering. Dit wordt na de 
afzondering afgeprint en bij de papieren bladen in het registratiedossier gestopt. (AV) 

 
• Bij nazicht van de observaties in dossiers blijkt dat men niet om het kwartier contact neemt 

met de patiënt, zoals voorgeschreven in de eigen procedure, maar men via het 
beeldscherm de toestand van de patiënt opvolgt. (TK) 

 
• Het afdelingsspecifiek “protocol vrijheidbeperkende maatregelen ter preventie van vallen 

bij ouderen” wordt in de praktijk quasi nooit gebruikt en uit gesprek blijkt dat valrisico op 
zich duidelijk geen indicatie is tot fixatie. (AV) 
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Resultaten 

 
• In 2013 waren er 210 agressie-incidenten. Hiervan waren er 177 op Hamelinck 3. In 2012 

werden er 226 incidenten geregistreerd. (AV) 
 

• In 212 was de gemiddelde duur van een isolatie 3 dagen. Het aantal dagen dat de 
isolatiekamer in gebruik was, bedroeg 538 dagen en het aandeel isolaties met fixatie erbij 
was 31,9%. (AV) 

 
 
 

7.4 Beleid bij zelfverwondend gedrag en suïcidebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

• Het ziekenhuis beschikt over tal van documenten i.v.m. suïcide/mogelijke suïcidaliteit: 
o Een “procedure omgaan met suïcidale patiënten”, 
o Een “procedure bij suïcide”, 
o Een procedure m.b.t. toezichtsinstructies, 
o Richtlijnen voor medewerkers bij het weglopen van een patiënt, 
o Richtlijnen i.v.m. opvang van medewerkers na een critical incident, 
o Opvang van de patiënten na zelfdoding van een medepatiënt, 
o Registratie gesprek met suicidale patiënt, 
o Registratie suïcide-intentie schaal, 
o Verslagformulier zelfmoord. 

• De ziekenhuisbredeprocedure “omgaan met suïcidale patiënten” geeft de te volgen 
richtlijnen aan i.v.m. de evaluatie van de graad van suïcidale gedachten of suïcidale 
plannen bij opname van elke patiënt. Het ziekenhuis kiest ervoor om via dagdagelijkse 
observatie en gestructureerde gesprekken, eventueel aangevuld op vraag van het team 
met diagnostiek via psychologisch testonderzoek en vragenlijsten, zicht te krijgen op de 
graad van suïcidale intentie bij de patiënten. 
Het gebruik van de schalen (bv. Beck Hoplessness Scale en suïcide intentie schaal) zijn 
aanvullend op de resultaten van de gestructureerde gesprekken en het gebruik ervan 
verschilt van afdeling tot afdeling. (AV) Aanbeveling om voor de vroegdetectie 
systematisch en ziekenhuisbreed gebruik te maken van gevalideerde instrumenten. 
(Aanb) 

 
• De procedure “omgaan met suïcidale patiënten”kan nog verder aangevuld worden met: 

(Aanb) 
o De te nemen beschermende maatregelen waarbij acties gekoppeld worden aan 

het niveau van suïciderisico (eventueel afdelingsspecifiek), (TK) 
o Het vormingsbeleid voor de medewerkers omtrent omgaan en werken met een 

suïcidale patiënt, (TK) 
o De frequentie van de herevaluatie van het suïciderisico (minimaal bij elke 

verandering van setting: opname, transfer, ontslag, weekend), 
o De begripsomschrijvingen, preventie en acties bij zelfverwondend gedrag. Ook 

sluit dit beleid liefst aan bij het beleid aangaande agressie (risicotaxatie, 
vroegdetectie, therapeutische aanpak…), 

o De plaats in het dossier waar het risiconiveau in één oogopslag zichtbaar is, 
o Het informeren van de ondersteunende diensten buiten het ziekenhuis (CGGZ, 

mobiele teams, thuiszorg…) over de methodieken die binnen het ziekenhuis 
gebruikt worden en de hulpstrategieën die de patiënt aangeleerd krijgt, teneinde op 
dit vlak de nodige continuïteit te verkrijgen. 

 
 

Medewerkers 
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• In de procedure “omgaan met suïcidale patiënten” wordt het bestaan van de werkgroep 

suïcidepreventie en de werking met referentieverpleegkundigen omschreven. De 
werkgroep o.l.v. de kwaliteitscoördinator blijkt echter stopgezet omdat de 
ziekenhuisdirectie van mening was dat de manier van omgaan met suïcidale patiënten 
geborgen is bij de medewerkers. (AV) Aanbeveling om de procedure te actualiseren. 
(Aanb) 

 
• Verpleegkundigen, non-verbale therapeuten en nieuwe medewerkers krijgen systematisch 

(1 à 2 keer per jaar) een vorming “omgaan met suïcidedreiging”, waarbij via theorie en 
rollenspelen geoefend wordt met het bevragen van patiënten over hun suïcidegedachten. 
Daarnaast zijn er per afdeling geplande intervisies onder leiding van de teamcoördinator. 
(SP) 

 
• Voor de opvang van medewerkers na een suïcide(poging) zijn er de richtlijnen “opvang 

van medewerkers na een critical incident”. Volgens de procedure is het de 
verantwoordelijkheid van de hoofdverpleegkundige te zorgen voor de nodige acute 
opvang van de personeelsleden. De hoofdverpleegkundigen heeft een meldingsplicht aan 
de directeur patiëntenzorg. De gekendheid van deze procedure wordt bevraagd tijdens de 
personeelstevredenheidsenquête. Naar aanleiding van deze enquête werd de procedure 
geupdated en opnieuw bekend gemaakt. Uit gesprek blijkt dat de noodploeg of het 
crisisteam wordt samengesteld afhankelijk van het incident en dat dit in het verleden nog 
nooit nodig was. (AV) De mogelijkheid om langs te gaan bij de arbeidsgeneeskundige 
dienst of een externe hulpverlener staat niet vermeld in de procedure. (Aanb) 

 
 

Processen 
 

• Uit dossieronderzoek blijkt dat notities i.v.m. gesprekken over de graad van suïcidegevaar 
op verschillende plaatsen terug te vinden is en de gesprekken niet systematisch gevoerd 
worden. (TK) 

 
• Na een geslaagde suïcide schrijft de behandelende arts een verslag (aan alle 

directieleden), waarna (na 2 weken) door het betrokken team een analyse (wat konden we 
doen, waar is het fout gelopen, wat kunnen we anders doen in de toekomst,...) gebeurt. 
(SP) 

 
Resultaten 

 
• In 2012 vond er (tijdens de opname in het ziekenhuis) 1 suïcide plaats en waren er 8 

suïcidepogingen. In 2011 vielen er geen suïcides te betreuren maar waren er wel 15 
suïcidepogingen. (AV) 

 
• We raden aan om het suïcidepreventiebeleid niet enkel te evalueren aan de hand van de 

suïcides en suïcidepogingen op het domein van het ziekenhuis, maar ook na 
ontvluchtingen, ontslag tegen medisch advies in, tijdens weekends en kort na ontslag. 
(Aanb) 

 
 
 

7.5 Klachtenmanagement / patiëntenrechten 
 

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

o In de onthaalmap voor de patiënten zit een folder met de contactgegevens van de 
(externe) ombudspersoon. 

o Op alle afdelingen hangt een affiche. 
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o Op de website zijn de contactgegevens van de (externe) ombudspersoon te 
vinden, evenals de klachtenprocedure. 

o Hoofdverpleegkundigen kunnen patiënten informeren over de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen via de ombudspersoon. Ook op het intranet kunnen zij 
informatie vinden over de klachtenprocedure. 

o De brochure “Wet Rechten van de patiënt, een uitnodiging tot dialoog” is te vinden 
op alle afdelingen van het ziekenhuis. 

 
• In Sint-Camillus is een externe ombudspersoon aangesteld. Deze ombudspersoon werkt 

zowel op afroep als tijdens vaste consultatiemomenten (circa 3 uur per week). Hij is in 
dienst van het Overlegplatform GGZ Oost-Vlaanderen. Hij is ook werkzaam als 
ombudspersoon in verschillende andere psychiatrische ziekenhuizen (Kliniek De Pelgrim, 
PC Caritas, PC Dr. Guislain), de aan deze instellingen verbonden PVT’s, in een aantal 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Initiatieven voor Beschut wonen en in Mobiele 
Teams (project 107) in Oost-Vlaanderen. (AV) De externe ombudspersoon komt enkel op 
een afdeling op vraag van een patiënt. Aanbeveling om voldoende zelf zichtbaar aanwezig 
te zijn op de afdelingen. (Aanb) 

 
• Er werd een procedure aangetroffen uit 2008 waarin de directeur patiëntenzorg genoemd 

wordt als interne ombudspersoon. Dit blijkt niet uit de praktijk, op de afdelingen wordt 
alleen naar de externe ombudspersoon verwezen door de medewerkers, nergens in het 
ziekenhuis wordt iets gecommuniceerd over een interne ombudspersoon. 
De betrokken procedure dient geactualiseerd te worden. (TK) 
Verder is het geen probleem als mensen zich rechtstreeks tot de directie richten met een 
klacht of de melding van een probleem, indien zij dit wensen. Wel moet de directie op een 
dergelijk moment informatie geven over de mogelijkheid om de ombudspersoon in te 
schakelen. Bovendien zou het interessant zijn om, ook als de klacht kan afgehandeld 
worden, hierover informatie door te geven aan de ombudspersoon zodat deze zicht krijgt 
op deze klachtenstroom. (Aanb) 

 
• Nieuwe ziekenhuismedewerkers (ook arts-specialisten in opleiding) worden geïnformeerd 

over de werking van de ombudsdienst en over de klachtenprocedure via de 
inscholingsdagen. Ook is de ombudspersoon bij zijn aanstelling eens langs geweest op de 
afdelingen en is hij van plan dit binnenkort eens te herhalen. (AV) 

 
• Het ziekenhuis beschikt over een huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. Alle 

klachten zijn ontvankelijk. Klachten die op de afdelingen terechtkomen en daar behandeld 
worden, worden niet geregistreerd en niet doorgegeven aan de ombudspersoon. Hierdoor 
heeft de ombudspersoon geen zicht op de aard en het aantal van een groot deel van de 
klachten. (Aanb) 

 
• Het lijkt ons nuttig om de gegevens uit de klachtenregistratie samen te beoordelen met de 

incidentmeldingen en opmerkingen uit de tevredenheidsenquêtes. (Aanb) 
 

• Alhoewel er in de praktijk geen inbreuken werden vastgesteld op de patiëntenrechten, 
zouden een aantal rechten nog moeten omgezet worden naar procedures en moeten 
bestaande procedures op enkele punten bijgewerkt worden. (TK) Het gaat om volgende 
patiëntenrechten en procedures: 

o Het geven van een toestemming of weigering tot het uitvoeren van een 
(ingreep), onderzoek of behandeling, na hieromtrent geïnformeerd te zijn: 
iedere patiënt moet voor iedere ingreep, onderzoek of behandeling 
geïnformeerd worden over voor en nadelen, verloop, bijwerkingen… en heeft 
het recht om een behandeling of onderzoek te weigeren. In dit ziekenhuis 
worden geen formele toestemmingsformulieren gebruikt, alleen bij een ECT- 
behandeling in het UZ Gent wordt met een informed consent-formulier 
gewerkt. Op vraag naar de werking in dit ziekenhuis kon alleen een procedure 
betreffende medicatietoediening onder dwang voorgelegd worden. Nochtans 
blijken patiënten wel degelijk sommige therapiesessies te weigeren en blijkt 
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hieromtrent een zeker beleid te bestaan (uitleg, enkele keren proberen, dan 
alternatieven in overleg zoeken…), maar dit is niet eenduidig uitgeschreven. 

o Ontslag tegen medisch advies: wanneer patiënten die niet gedwongen zijn 
opgenomen, eenzijdig een einde willen maken aan hun opname, dan blijkt dat 
er ook hier een aantal stappen worden gezet, gaande van een gesprek met de 
patiënt tot het verwittigen van de behandelend arts bij vertrek. Ook dit beleid is 
niet uitgeschreven. Ook is het niet duidelijk op welke manier gegevens moeten 
genoteerd worden over de manier waarop de patiënt geïnformeerd werd 
omtrent de voor- en nadelen van zijn beslissing. 

o Second opinion: Wanneer patiënten een tweede opinie willen betreffende hun 
ziektetoestand, dan moet dat in principe kunnen. Of en hoe de patiënt hierin 
begeleid wordt en of hierbij resultaten van onderzoeken of gestandaardiseerde 
vragenlijsten kunnen uitgewisseld worden, is niet duidelijk. 

o Vrije keuze van zorgverlener: alhoewel de keuze van zorgverlener in dit 
ziekenhuis beperkt is, omdat zorgverleners verbonden zijn aan een afdeling en 
gesubspecialiseerd zijn in een bepaalde pathologie, blijkt, ondanks de 
negatieve verwoording in de onthaalbrochure (geen enkele mogelijkheid om 
een andere zorgverlener te kiezen), dat er wel degelijk mogelijkheden bestaan 
en toegepast worden indien de relatie tussen een patiënt en een zorgverlener 
verre van optimaal is. Zo zijn er bv. op verschillende afdelingen 2 psychologen 
zodat bij problemen een andere psycholoog kan voorgesteld worden, bij de 
artsen kan voor een deel één van de assistenten ingeschakeld worden, terwijl 
bij de verpleegkundigen desnoods kan gewijzigd worden van toegewezen 
verpleegkundige. Best wordt dit beleid eenduidig neergeschreven en wordt de 
communicatie naar de patiënt hierover in die zin aangepast. 

o Inzage medisch dossier: hiervoor is een procedure uitgeschreven, maar deze 
is nog onvolledig. Zo ontbreekt de mogelijkheid om van het dossier een 
elektronisch afschrift te krijgen en ontbreken de maximumbedragen die kunnen 
aangerekend worden. 

 
• Hoeveel keer er in 2013 inzage werd gevraagd in het patiëntendossier, is niet duidelijk. 

Voor een deel liep de vraag via de ombudspersoon, voor een deel via de 
hoofdgeneesheer of anderen. Best tracht men hieromtrent meer cijfers te verzamelen 
zodat kan nagegaan worden of het ziekenhuis voldoet aan de regels omtrent dit 
inzagerecht. (AV) 
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8 Resultaten 
 

 

 
 

8.1 Toegankelijkheid 
• De artsen beslissen elk voor hun eigen afdeling of een patiënt kan opgenomen worden of 

niet. Voor sommige patiënten wordt met een time-out regeling gewerkt, dit betekent dat 
bepaalde patiënten gedurende een zekere tijd niet opnieuw opgenomen worden met 
dezelfde pathologie. Het gaat daarbij om patiënten die voordien de afdelingsregels 
herhaaldelijk overtraden en zich onvoldoende engageerden om de therapie te volgen. 
Enkel bij twijfel legt de opnamedienst de kwestie voor aan de hoofdgeneesheer, die dan, 
in overleg met een collega, mee kan beslissen op welke afdeling de patiënt kan 
opgenomen worden. 
Het ziekenhuis kampt niet met grote wachtlijsten. Alleen voor de afdeling 
persoonlijkheidsstoornissen (Vennen 2), waarvoor het ziekenhuis een zekere reputatie 
verworven heeft, kan de wachttijd oplopen tot enkele maanden. (AV) We bevelen aan 
systematisch in terugkoppeling te voorzien naar de verwijzer, zowel indien opname 
mogelijk is, als indien dit niet (onmiddellijk) kan, en in dit geval de reden hiervoor en een 
alternatief voorstel mee te geven. Eventueel kan het ziekenhuis hiervoor afspraken maken 
met de psychiatrische dienst en/of de spoedgevallendienst van het UZ Gent. (Aanb) 

 
• Bij financiële moeilijkheden kan er via de sociale dienst een afbetalingsplan gevraagd 

worden. (AV) 
 

• Het ziekenhuis is vlot bereikbaar (ligging vlakbij autosnelweg), zowel met het openbaar 
vervoer als met de wagen. Het ziekenhuis beschikt over 3 parkings. (AV) 

 
• Het ziekenhuis staat in voor de liaisonpsychiatrie in het Sint-Vincentiusziekenhuis te 

Deinze (in samenwerking met het RCGGZ Deinze-Eeklo-Gent). Hiertoe wordt een 
liaisonequipe, bestaande uit een psychiater en een psycholoog, ingezet, waarbij de 
psycholoog van Sint-Camillus komt. (SP) 

 
• De informatie die beschikbaar is op de website is nog te beperkt. Dit zou uitgebreid 

kunnen worden met informatie over de geschiedenis van het ziekenhuis en de stichtende 
congregatie, informatie en contactgegevens van de verschillende therapeuten, financiële 
informatie, zicht op de conventionering van de artsen, functieomschrijvingen van de 
verschillende overlegorganen (samenstelling, doel…), ethische adviezen… (Aanb) 

 
 
 

8.2 Continuïteit van zorg 
 

• In samenspraak met de huisartsenkring werd in september 2013 het “Therapiehuis” in 
Sint-Denijs-Westrem geopend, waarin naast informatie ook therapie en coaching wordt 
aangeboden aan ambulante patiënten. Qua psycho-educatie worden 4 sessies om de 2 
maanden herhaald (angst, depressie, stress en burnout, slaapproblemen) en wordt gestart 
met een groep voor patiënten die lijden onder tinnitus (oorsuizen). De sessies voor 
volwassenen ADHD-patiënten die al jarenlang werden georganiseerd in het ziekenhuis, 
vinden sinds kort ook hier plaats. Coaching wordt aangeboden voor 
autismespectrumstoornissen en verslaving. Therapie wordt zowel individueel als in groep 
aangeboden. Ook groepsessies relaxatie maken deel uit van het aanbod. (SP) 

 
• Alle afdelingen moesten een studie maken over de volledigheid van hun aanbod en waar 

nieuwe initiatieven nodig zijn of samenwerking met gelijkaardige instellingen mogelijk is. In 
dat kader moet ook de oprichting van het “Therapiehuis” gesitueerd worden. (SP) 
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Preventief is er een pretherapie of aanloophuis Poco Loco in het Klein Begijnhof in de 
Lange Violettenstraat te Gent, dat 4 avonden per week open is en waar mensen met 
psychiatrische problemen elkaar kunnen ontmoeten. 
Naast een klassieke opname leveren heel wat afdelingen extra inspanningen om de 
overgang van het ziekenhuis naar de thuisomgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Vanuit Kasteelplus en Vennen 2 kunnen patiënten naar een “tussenhuis”. Voor de 
drugsunit van Kasteelplus gaat het om een tussenhuis voor jonge (ex)-drugsverslaafden, 
voor Vennen 2 om “De Villa”. Daarnaast is er op alle afdelingen een aanbod van 
dagtherapie, 1, 2 of 3 keer per week. Via het MOBil-team kan ondersteuning aan huis 
geboden worden in een deel van Gent, elders kan er beroep gedaan worden op het 
netwerk sociale psychiatrie regio Deinze of op een specifiek team voor psychiatrische 
thuiszorg van het Wit-Gele Kruis. Vanuit Moeder en Baby is er een sterk aanbod van 
ondersteuning aan huis terwijl er vanuit de afdeling 60+ intensieve ontslagbegeleiding 
voorzien wordt in samenwerking met het WGK en intensif casemanagement voor 
alcoholverslaafden (in samenwerking met Guislain en Kliniek De Pelgrim, ondersteund 
door het Fonds ter bestrijding van verslavingen). 
Verder is er ambulante nazorg, hetzij individueel, hetzij in groep (bv. ambulante DGT- 
groep voor borderlinepatiënten, ambulant behandelaanbod alcohol..), tegenwoordig voor 
een groot deel geconcentreerd in het Therapiehuis. 
Tenslotte is er ook een mogelijkheid om gedurende langere tijd 1 of meerdere dagen naar 
’t CoZijn te komen. (SP) 

 
• Op de afdeling Hamelinck 3 is er in het weekend steeds van 9 tot 12 een therapeut 

aanwezig, die gesprekken en groepstherapieën kan doen met de mensen die op de 
afdeling blijven. (SP) 

 
 
 

8.3 Tevredenheid patiënten en medewerkers 
 

• De tevredenheid van de medewerkers wordt om de 2 jaar gemeten, al 8 keer en de laatste 
4 keer via “Bing”. Deze methode laat een benchmark toe, zowel ten opzichte van de  
vorige resultaten als ten opzichte van andere zorginstellingen. De laatste bevraging  
dateert van 2013, de resultaten zullen eind januari 2014 teruggekoppeld worden naar de 
medewerkers. Uit de bevraging van 2011 bleek dat de participatiegraad hoog was (90%) 
en de tevredenheid bij de medewerkers voor de meeste bevraagde items hoog was. De 
algemene tevredenheid bedroeg 93%. Als verbeterproject werd gekozen voor 
“conflictvriendelijke organisatie”. In dat kader werden kubussen ontwikkeld van 
schoonmaakploeg tot en met directie met uitspraken die aansporen om conflictueuze 
situaties vroegtijdig bespreekbaar te maken. 
Op afdeling- en dienstniveau worden de verbeteracties opgenomen in het beleidsplan van 
de afdeling. Bij nazicht van de huidige beleidsplannen is het niet duidelijk of er 
verbeterdoelstellingen vanuit de medewerkerstevredenheidsenquêtes werden 
opgenomen. We bevelen aan de formele check tussen verbeterdoelstelling in het 
afdelingsplan en de verwachtingen van het ziekenhuis hieromtrent duidelijker te voorzien. 
(Aanb) 
Naast deze externe bevraging wordt ook tijdens het overleg tussen directie en 
medewerkers (bv. de maandelijkse gesprekken tussen directie en beleidstrio’s, via 
deelname aan werkgroepen, overleg met disciplines…) gepeild naar mogelijke knelpunten 
die door de medewerkers ervaren worden. (AV) 

 
• Daarnaast krijgt men ook zicht op de werking via de exitenquêtes met patiënten waarbij 

gepeild wordt naar de tevredenheid met betrekking tot de zorgvisie, de behandeling, de 
participatie en de hoteldiensten. Op alle behandelafdelingen wordt eveneens gevraagd 
naar de tevredenheid per therapie. Daarnaast zijn er op alle afdelingen wekelijks 
patiëntenbijeenkomsten waarop problemen kunnen gesignaleerd worden en occasioneel 
zijn er ook patiëntenraden. 
De resultaten van de algemene bevraging worden per afdeling teruggekoppeld naar het 
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beleidstrio samen met het IRIS-rapport. De terugkoppeling naar de medewerkers gebeurt 
dan verder via het afdelingseigen overleg en op de Emmaüsdagen. Op basis daarvan 
kiezen de afdelingen afdelingsspecifieke verbeterpunten (die dan opgenomen worden in 
de afdelingsbeleidsplannen). Ook op ziekenhuisniveau wordt gezocht naar algemene 
verbeterpunten. Zo werd o.a. als algemeen werkpunt gekozen voor een beter overleg 
tussen patiënt en verpleegkundigen over de bij de thuisbehandeling betrokken personen 
en diensten. (AV) 
We bevelen aan de formele link tussen de cijfers/resultaten en de resultaten die moeten 
leiden tot verbeterdoelstelling duidelijker weer te geven (resultaten, analyse, selectie 
risico’s, prioritering, acties) , evenals de te verwachte acties welke op ziekenhuisniveau en 
op afdelingsniveau genomen moeten worden. (Aanb) 

 
• Sinds kort wordt ook de familie bevraagd over de tevredenheid. Deze bevraging is gestart 

in oktober 2013 en wordt afgenomen bij opname en bij ontslag. Er worden voldoende 
enquêtes verkregen bij opname, maar na het ontslag is het aantal enquêtes dat 
teruggestuurd wordt laag. Er moet gezocht worden naar een manier om dit aantal 
voldoende hoog te krijgen zodat iets met de gegevens kan gedaan worden. (Aanb) 

 
 
 

8.4 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 
• In dit ziekenhuis wordt de zorg op maat van de patiënt geleverd. (SP) 

o Er zijn een aantal specifieke standaardprogramma’s voor elke behandelgroep op 
de afdelingen (bv. 5 op 60+). Deze standaardprogramma’s bestaan uit een aantal 
modules, die kunnen aangepast worden aan de noden van de patiënt. Zo kunnen 
enkele modules uit een ander standaardprogramma aangeboden worden 
naargelang de persoonlijke situatie. 

o Alle afdelingen hebben het TUM (tool voor uitkomstenmanagement en gekoppeld 
aan de teamevaluatie) en het QIT (quality Improvement in therapy) 
geimplementeerd. Dit zijn 2 methodieken (vragenlijsten ingevuld door de patiënt) 
die op elke individuele behandeling worden toegepast zodat de therapie aangepast 
kan worden op basis van de dialoog die ontstaat tussen de patiënt en de  
therapeut. 

o Cijfergegevens worden verzameld van de TUM. Men hoopt op termijn van hieruit 
beleidsinformatie te kunnen genereren voor bepaalde zorgprogramma’s. 

Anderzijds kan men nog verder gaan in het leveren van zorg op maat: (Aanb) 
o Zo hebben patiënten geen zicht op de standaardprogramma’s per behandelgroep. 

De keuze gebeurt vooral door de zorgverleners, die dan het programma met de 
patiënt overloopt. Evenmin hebben de patiënten zicht op de therapeutische sessies 
die op andere afdelingen aangeboden worden. Slechts sporadisch wordt aan 
patiënten vanuit de verpleging voorgesteld een specifieke sessie te volgen die op 
een andere plaats in het ziekenhuis gegeven wordt. Het gaat dan quasi uitsluitend 
om sessies uit de verslaafdenzorg voor patiënten die op een andere afdeling zijn 
opgenomen maar eveneens een verslavingsproblematiek blijken te hebben. 

We bevelen aan om na te gaan hoe het therapeutisch aanbod van het ziekenhuis breder 
bekend en toegankelijker kan gemaakt worden, zowel binnen een afdeling 
(behandelgroepoverstijgend) als over de afdelingen heen. Er zou kunnen nagegaan 
worden hoe, mits enige begeleiding en ondersteuning, patiënten een keuze kunnen 
maken uit een voor hem of haar persoonlijk verrijkend aanbod (bv. losstaande sessies of 
korte modules die regelmatig herhaald worden). 

 
• Tijdens de behandeling is er ook aandacht voor de dichtst gerelateerden van de patiënt: 

(AV) 
o Zo wordt bij elke opname standaard een gesprek aangeboden tussen een 

persoon/personen uit de onmiddellijke context en de psycholoog. 
o Bij aanwezigheid van gezinsproblemen of problemen bij de partnerrelatie kan door 

de psycholoog therapie worden opgestart. 
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o Vanuit alle afdelingen worden familieavonden georganiseerd (bv. maandelijks 
vanuit Kasteelplus). 

o Er is een multifamilytherapy-groep voor alcoholverslaafden en hun familie (2 x per 
maand), naast de eenmalige infosessie voor deelnemers aan het Ambulant 
Behandelprogramma Alcohol (7 weken). 

o Een groep van borderlinepatiënten en hun familie wordt begeleid door een externe 
psychologe (i.s.m. Similes). 

o In samenwerking met 3 andere ziekenhuizen is een informatieve reeks ontwikkeld 
over bipolaire stoornissen (COPEBiPolar, 6 sessies). 

o Familieleden worden op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen (bv. 
afzondering in beveiligde kamer of afzonderingskamer bij minderjarigen…). 

o Voor kinderen van patiënten is er voorzien in een beperkte KOPP-werking 
(Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek); 

• er is op elke afdeling een KOPP referentieverpleegkundige, 
• in de cafetaria is een speelhoekje, 
• er kan een speelkoffer gehaald worden aan de receptie voor kleine 

kinderen 
• voor oudere kinderen zijn er strips en boeken over psychische 

aandoeningen. 
o Op de afdeling moeder en baby wordt uiteraard veel moeite gedaan om de papa 

van de baby zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Zo kan hij wekelijks 
een verzorgingsmoment meemaken onder begeleiding van de kinderverzorgsters. 
(AV) 
Toch zijn er op dit vlak nog mogelijkheden tot uitbreiding. We denken aan: (Aanb) 
o Aparte folders per afdeling voor familieleden. 
o Verwittigen van een naaste bij afzondering (ook als het niet gaat om 

minderjarigen) en bij belangrijke agressieincidenten. 
o Groter aanbod van sessies voor familieleden van patiënten, en naast 

informatieve sessies ook therapeutische (bv. ADHD bij volwassenen). 
o Voorzien van begeleiding bij de speelruimtes zodat vragen en problemen die 

leven bij kinderen van patiënten kunnen gedetecteerd en passend aangepakt 
worden. 

o Informatiesessies voor kinderen. 
o Gespreksgroepen voor koppels (over opvoedkundige problemen). 

 
• We raden ook aan om na te denken hoe (ex-)patiënten meer kunnen participeren in de 

behandeling en preventie van psychiatrische aandoeningen. We denken hierbij aan: 
(Aanb) 

o Het inzetten van ex-patiënten bij gesprekken met opgenomen patiënten, als 
onderdeel van de nazorg. 

o Getuigenissen van patiënten voor een ruimer publiek (bv. scholen), eventueel 
onder de vorm van een filmproject. 

o Inzet van ex-patiënten bij de opleiding van de diverse zorgverleners. 
o Inschakelen van ex-patiënten bij de opvang en het eerste onthaal van 

patiënten en bij het geven van psycho-educatie. 
o Betrekken van patiënten of familie van patiënten in de stuurgroepen van het 

project 107. 
 
 

8.5 Samenwerkingsverbanden 
 

• Het ziekenhuis engageert zich in een aantal transmurale zorgprojecten: (AV) 
o Participatie aan “Het Pakt” binnen het project artikel 107 (functie 4: 

verantwoordelijke + lid uitvoerend comité); 
o Voorzitter van het “Netwerk Ouderen Geestelijke Gezondheidszorg Groot Gent 

(NOGGGG)”. Hierin participeren naast psychiatrische ziekenhuizen ook 
geriatrieafdelingen en verzorgingstehuizen. 
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o Participatie aan AZiS+ (Assertieve Zorg in de Samenleving). AZiS+ is een 
overlegstructuur, vangnet-, advies- en bemiddelingsfunctie omtrent mensen 
met psychiatrische problemen die buiten de hulpverlening (dreigen te) vallen 
en waarbij de gewone procedures van aanmelding, verwijzing, gedwongen 
opname… geen uitkomst bieden. 

o Participatie aan het “Gent-Eeklo Psychosen overleg (GEPS)” tussen 
voorzieningen die zich richten op mensen met een psychotische problematiek. 

o Participatie aan het overleg en samenwerking 
• tussen voorzieningen die zich richten naar mensen met een 

psychotische problematiek, het “Gent-Eeklo PSychosen 
overleg (GEPS)”. 

• tussen voorzieningen die zich richten naar mensen met angst-, 
stemmings-, aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen 
(cluster ASAP). 

• tussen voorzieningen die de functie van spoed en crisis op 
zich nemen in de regio Gent (cluster Spoed en Crisis). 

• tussen voorzieningen die zich richten naar mensen met 
alcoholproblematiek (cluster alcohol) + voorzitterschap. 

• tussen voorzieningen die zich richten naar mensen met 
drugproblematiek (netwerk middelenmisbruik): cliëntenoverleg, 
project inzake mensen met een verstandelijke beperking en 
verslaving, casemanagement, convenant rond spoed- en 
crisisopvang van drugsverslaafden. 

o Lid van het Intensief Case management, een samenwerkingsverband tussen 
PC Dr. Guislain, De Pelgrim en PZ Sint-Camillus inzake de uitbouw van 
Intensief Case Management voor mensen met een alcoholprobleem en hoog 
hervalrisico na residentiële opname. 

o Lid van het “Netwerk Sociale Psychiatrie regio Deinze”. Dit netwerk heeft tot 
doel het aanbod inzake ondersteuning van mensen met langdurige psychische 
problemen in de regio Deinze uit te bouwen. 

Verder zijn er geformaliseerde samenwerkingsakkoorden inzake: 
o de universitaire dienst psychiatrie, de dienst geriatrie en de apotheek (met het 

UZ Gent); 
o het ethisch comité “Spes en Fides” (waarvan het ziekenhuis voorzitter is); 
o CKB ’t Kinderkasteeltje te Nazareth (met het Centrum Moeder en Baby); 
o inzake intensieve ontslagbegeleiding naar de thuissituatie van ouderen met 

psychische problemen (met het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen); 
o liaisonpsychiatrie (met het AZ Sint-Vincentius te Deinze). 

Het ziekenhuis is medeoprichter en beheerder van: 
o “Poco Loco”, een aanloophuis voor (ex)-psychiatrische patiënten gevestigd in 

het Begijnhof in de Lange Violettestraat te Gent. 
o het Initiatief Beschut Wonen Centrum Onderweg (samen met CGG De Drie 

Stromen). 
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8.6 Cijfergegevens 
• In 2013 werden er 1075 opnames verricht, waarvan 529 (49,2%) eerste opnames. De 

gemiddelde ligduur bedroeg 63 dagen, in totaal werden 54794 ligdagen gerealiseerd. 
Gemiddeld zijn er per weekdag 33 patiënten in dagbehandeling aanwezig. (AV) 

 
• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2012 84%, als volgt verdeeld: (AV) 

 

Afdeling Erkenning 2012 eigen % 

Ziekenhuis 
 

84 

Hamelinck 1 8A + 20 T 88 

Hamelinck 2 12A + 11T + 3t(d) + 1t(n) 86 

Hamelinck 3 16A 68 

Vennen 2 23A + 2a(d) + 1t(d) + 1t(n) 104 

Vennen 3 15A + 1a(d) 123 

Moeder en Baby 5A 84 

Kasteel 1 20A + 1a(d) 98 

Kasteel 2 12A 70 

Kasteel 3 5A 84 

‘t Cozijn 7t(d) 483 
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