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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 boden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die 
doorgegeven werden in de reactienota, konden toegelicht worden. Het ziekenhuis maakte van 
deze mogelijkheid gebruik, deze slotbespreking ging door op 1 juli 2014, in zaal 00.01 om 10 u 
in het Ellipsgebouw (Koning Albert-II laan 35 te 1030 Brussel). 

 
 

1.1 Toepassingsgebieden 
 

Tijdens de audit wordt gefocust op kwaliteit van zorg: 
 

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

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

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

 
 

1.2 Definities 
 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 
 

Algemene vaststellingen (AV) 

Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige 
achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

 
Sterke punten (SP) 

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. 
Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde beschouwd. 

 
Aanbevelingen (Aanb) 

De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die 
de auditoren wensen mee te geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 
Non-conformiteiten (NC) 

Dit zijn de elementen die volgens het auditteam niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. 
Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 
interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 
conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 
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Tekortkomingen (TK) 

Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 
maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Omdat het agentschap 
Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten ook 
deze tekortkomingen worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 
Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 
Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 
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 13 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 inspectieverslagen, uit het bij de overheid ingediende 
opvolgingsverslag, de website van het ziekenhuis… 

 
Er werden 24 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 
gesprekken met de 4 directieleden (waaronder de hoofdgeneesheer), 4 stafleden, 2 
psychologen, 1 pedagoog, 3 artsen, 9 verpleegkundigen waarvan 8 hoofdverpleegkundigen, 2 
apothekers. 

 
Een aantal verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht. Het gaat om volgende 
eenheden: 

- Afdeling KFP (Kliniek voor Forensische Psychiatrie) 
- Afdeling KVO (Kliniek voor Ontwenning) 
- Afdeling KST (Kliniek voor Structurerende Therapie) 
- Afdelnig KBP (Kliniek voor Biologische Psychiatrie) 
- Afdeling KPT (Kliniek voor Psychotherapie) 
- Afdeling KGP (Kliniek voor GerontoPsychiatrie) 
- Afdeling KOMPAZ (Kliniek voor Ouderen Met een Psychiatrische Acute Zorgvraag 
- Afdeling KIZ (Kliniek voor Intensieve Zorgen) 
- Afdeling MFE (Multifunctionele Eenheid Waasland ‘Het Klaverblad’) en CPS (Centrum 

voor Psychiatrische Spoedgevallen) 
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De afdelingen specifiek voor dagtherapie en KliMOP (Kliniek voor Mensen met Organische 
Psychopathologie) werden niet bezocht. In Sint-Niklaas gaat het om de afdeling KDS (Kliniek 
voor Dagbehandeling Sint-Niklaas, vroeger KDD, Kliniek voor Dagbehandeling Paviljoen D 
genoemd). De afdeling KDI (Kliniek voor Dagbehandeling Paviljoen I) verhuisde recent naar 
Beveren en werd hernoemd tot KDB (Kliniek voor Dagbehandeling Beveren). Voor deze 
afdeling is een apart erkenningsbezoek voorzien. 

 
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 
 

    Hoofdauditor 
xxx 
    Auditor 
xxx 
    Auditor 
xxx 
    Observator 
xxx 

 

1.5 Auditplan 
 

Vrijdag, 9 mei 2014 

       

9u00 – 10u00 Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis 

10u00 – 12u00 Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

12u00 – 13u00 Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13u00 – 14u00 Medicatiebeleid Afdelingsbezoek 
(m.b.t. 

patiëntenrechten en 
ombudsfunctie) 

Dwangmaatregelen, 
suïcidebeleid, 
agressiebeleid 14u00 – 15u00 Afdelingsbezoek 

(m.b.t. 
medicatiedistributie) 
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Donderdag, 15 mei 2014 

     

9u00 – 11u00 Therapeutisch beleid Afdelingsbezoek 

11u00 – 13u00 Afdelingsbezoek Personeelsbeleid 

13u00 – 14u00 Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

 

 
Vrijdag, 16 mei 2014 

   

9u00 – 10u00 Algemeen beleid 

10u00 – 11u00 Medisch beleid 

11u00 – 13u00 Kwaliteitsbeleid + resultaten van klanten en medewerkers 

13u00 – 14u00 Middagmaal / Afrondend gesprek 
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2 Situering van de voorziening 
 
 

Naam 

 
 
 

2.1 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) Sp-psy 
 

TOTAAL 
 

Aantal erkend 
 

60 30 98 60 5 35 
 

288 bedden

- een functie ziekenhuisapotheek. 
- een associatie, erkend van 1/1/2013 tot en met 30/06/2013, tussen het APZ Sint-Lucia 

en het AZ Nikolaas. 
 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn 2 T-bedden omgezet in 3 forensische PVT-bedden 
(gesitueerd in het PVT Casa Neri), met de bedoeling de doorstroming vanuit de afdeling KFP 
(specifiek gericht op personen met seksuele delinquentie) te verbeteren. 
Met ingang van 24 februari 2014 werden 10 a(d) en 20 t(d)-plaatsen overgedragen aan een 
associatie tussen het APZ Sint-Lucia en AZ Nikolaas en gedelokaliseerd naar Beveren. De 
activiteiten vinden plaats in een bestaand gebouw in de Stationsstraat, in een latere fase zal de 
dagkliniek verhuizen naar een nieuwbouw op de campus Beveren van het AZ Nikolaas. 

 
 

2.2 Historische en geografische situering 
 

Het ziekenhuis werd opgericht door de congregatie der zwartzusters van de H. Philippus Neri. 
De stichting gaat terug op Francisca Vercauteren, een jonge vrouw uit Sint-Niklaas die zich 
eind 17de eeuw met een aantal gelijkgezinden verenigde. Vanuit hun overtuiging legden ze zich 
toe op het verlenen van thuiszorg aan (psychisch) zieke medeburgers. Vanaf 1710 begonnen 
zij (vrouwelijke) patiënten op te nemen in hun ‘Sieckhuys’, gelegen in de Ankerstraat. Net zoals 
bij andere religieuze ordes het geval was, werden hun goederen verbeurd verklaard en werd 
de orde opgeheven ten tijde van de Franse revolutie, maar zij werkten clandestien verder. In 
1842 konden zij hun ziekhuis en hun goederen terugkopen en opnieuw als onafhankelijke 
instelling aan de slag gaan, nu onder de patroonheilige Philippus Neri. Tot 1945 kende de 
instelling een grote bloei, ze namen tot 554 patiënten op. Vanaf 1957 deden de eerste 
lekenverpleegkundigen hun intrede en vanaf 1974 stelden ze hun ‘ziekhuis’ open voor 
mannelijke patiënten. Aan het eind van de jaren ’70 verhuisden de zusters naar een nieuw 
klooster, gebouwd op dezelfde site, gelegen aan de kant van de Lamstraat. 
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In Sint-Niklaas zijn er 2 psychiatrische ziekenhuizen: APZ Sint-Lucia en het Psychiatrisch 
Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus (220 bedden). Deze ziekenhuizen zijn de 
enige twee psychiatrische ziekenhuizen in het midden van Oost-Vlaanderen. In het westen 
liggen er op de as Zelzate – Gent – Aalst een 6-tal ziekenhuizen, respectievelijk te Zelzate het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist (219 erkende bedden), te Gent PZ Sint-Camillus (184 
bedden), het Fusieziekenhuis Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain (313 bedden) en het 
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (320 bedden), en in het zuiden treffen we te Melle het 
Psychiatrisch Centrum Caritas met 305 bedden aan en te Lede het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Zoete Nood Gods (191 bedden). Dit laatste ziekenhuis richtte in Dendermonde een PVT op en 
baat daar ook enkele plaatsen Beschut Wonen uit. 
Oostwaarts ligt het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg (273 bedden) in het centrum van 
Antwerpen en in de zuidoostrand van deze stad liggen te Mortsel het PC Sint-Amedeus (352 
bedden) en te Boechout het PC Broeders Alexianen (239 bedden). 

 
De psychiatrische afdelingen binnen algemene ziekenhuizen (PAAZ) vertonen een 
gelijkaardige spreiding: in het centrum van de provincie heeft alleen de campus Temse van het 
AZ Nikolaas een PAAZ-afdeling, alle andere zijn te vinden te Gent (Universitair Ziekenhuis, AZ 
Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares) en te Antwerpen (GasthuisZusters van 
Antwerpen, campus Sint-Vincentius en ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, campus Stuivenberg). 
Zuidelijker is er in Dendermonde in het AZ Sint-Blasius een afdeling. 
Opnameafdelingen kinderpsychiatrie zijn te vinden in Gent (Universitair Ziekenhuis), Sint- 
Niklaas (AZ Nikolaas) en Antwerpen (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, campussen 
Paolaziekenhuis, Stuivenberg en Hoge Beuken). 

 
Op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg is in de streek het CGG Waas en Dender 
actief, in het westen ligt het gebied van het CGG De Drie Stromen (gevestigd in Lokeren), in 
het oosten dat van het CGG VAGGA en Andante uit Antwerpen. 
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3 Leiderschap 
 
 

3.1 Beleidsorganen 
 

 Het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia en het PVT Philippus Neri, gelegen op 
dezelfde site, worden beheerd door de vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia. Deze vzw 
maakt deel uit van een groep van vzw’s die onderling nauw verbonden zijn en die 
bestuursmatig grote gelijkenissen vertonen. Het gaat om: 

o vzw Congregatie der Zwartzusters van de H. Philippus Neri; 
 

o vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia: gesticht door de vzw van de 
congregatie en 2 aparte leden. Deze vzw duidt 2 van de 7 leden aan in de AV 
van de vzw PZ Sint-Franciscus. 

 

o vzw Philippus Neri: de RvB bestaat uit twee leden van de congregatie en de 
twee stichtende leden van de vzw PZ Sint-Lucia. Deze vzw duidt: 

 2/3 van de leden van de RvB aan in de vzw PZ Sint-Lucia; 
 Alle leden van de RvB van de vzw Philippus Neri Meetjesland; 
 2/3 van de leden van de RvB van de vzw Ouderenzorg Philippus Neri; 
 3 van de 7 leden van de AV van de vzw PZ Sint-Franciscus. 

 

o vzw Philippus Neri Meetjesland. Deze vzw duidt 2/3 van de leden aan in de 
RvB van de vzw Psychiatrisch Centrum St. Jan (= rechtspersoon van het 
gelijknamige ziekenhuis te Eeklo). 

 

o vzw Ouderenzorg Philippus Neri (tot 2004 vzw Sint-Jozef) die de rust- en 
verzorgingstehuizen Sint-Jozef in Sint-Gillis-Waas en Huize Den Dries in 
Sinaai-Waas exploiteert. 

 

o vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus (= rechtspersoon van het 
gelijknamige ziekenhuis te Velzeke). Niet alleen worden 5 van de 7 leden van 
de AV aangeduid door de vzw’s PZ Sint-Lucia en Philippus Neri, ook meer dan 
de helft van de leden van de RvB worden door deze beide vzw’s aangeduid. 

 

o vzw De Pelgrim (rechtspersoon van Kliniek De Pelgrim te Oosterzele). 
Minstens 1/3 + 1 van de leden van de AV worden door de vzw’s PZ Sint-Lucia 
en PC St. Jan aangeduid. 

 

De afgevaardigd bestuurder (en voormalig algemeen directeur) van het ziekenhuis Sint- 
Lucia is ook afgevaardigd bestuurder van de vzw’s Philippus Neri, Philippus Neri 
Meetjesland en PC St. Jan (daar in combinatie met de functies van penningmeester en 
ondervoorzitter), is voorzitter van de RvB van de vzw’s Ouderenzorg Philippus Neri en PZ 
Sint-Franciscus, en is secretaris van de vzw Congregatie der Zwartzusters van de H. 
Philippus Neri. 
De algemeen directeur van het PC Sint Jan is afgevaardigd bestuurder van de vzw 
Philippus Neri Meetjesland, voorzitter van vzw De Pelgrim, secretaris van vzw PZ Sint- 
Lucia en bestuurlid in de vzw’s PC St. Jan en PZ Sint-Franciscus. (AV) 

 
De samenstelling en werking van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 
de vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia staan ver af van de principes van hospital 
governance, zoals in 2006 beschreven door het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschap (CZV). Bovendien merkten we een aantal negatieve aspecten op 
in de werking van het ziekenhuis die in verband staan met de samenstelling en werkwijze 
van de beleidsorganen. (TK) 

o De algemene vergadering vormt geen afspiegeling van de maatschappelijke 
context waarin het ziekenhuis zich bevindt en is mede daardoor onvoldoende 
in staat een (maatschappij)kritische reflectie te vormen op de 
beleidsbeslissingen van de RvB, 



10 
Auditverslag APZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas, E960, Mei 2014

 

 

o Binnen de AV en RvB is er een gebrek aan diversiteit (op verschillende 
vlakken, waaronder beroepsmatige expertise, culturele achtergrond, leeftijd, 
maatschappelijke klasses…). Dit gebrek heeft gezorgd voor een aantal 
beleidsmatige “blinde vlekken”. Dit heeft zich vertaald in het uitblijven van een 
aantal beleidsacties, waardoor het ziekenhuis op een aantal vlakken nu een 
significante achterstand heeft opgelopen ten aanzien van sectorgenoten (o.a. 
de afwezigheid van een duidelijke beleids- en PDCA-cyclus op alle niveaus en 
geledingen van de organisatie, een onvoldoende matuur kwaliteitsbeleid, de 
laattijdige en te beperkte patiëntbetrokkenheid, het te beperkte aanbod van 
zorg op maat, het laattijdig starten met projecten in het kader van de 
vermaatschappelijking van de zorg…). 

 

o De werkwijze van de vzw en de samenstelling van de Raad van Bestuur (zoon 
van de afgevaardigd bestuurder is 1 van de 5 bestuursleden, en de secretaris 
is als algemeen directeur van PC St. Jan in dienst van de vzw St. Jan, die 
geleid wordt door dezelfde afgevaardigd bestuurder) heeft tot een 
machtsverhouding geleid waardoor de kans reëel is dat bepaalde ideeën en 
voorstellen meer kans op aanneming hebben dan andere. Dit is niet 
bevorderlijk voor een kritische (zelf)reflectie vanuit de RvB. 

 

o De RvB komt slechts 4 keer per jaar samen. Uit de verslagen blijkt 
daarenboven dat de inhoudelijke werking van het ziekenhuis op die momenten 
weinig aan bod komt. De RvB kan zo onvoldoende het algemene beleid van 
het ziekenhuis bepalen of controleren. 

 

We bevelen aan om een verruimingsoperatie te starten aan de hand van duidelijke 
profielen en competenties, om zo, naast de nu al aanwezige kennis en ervaring, expertise 
aan te trekken m.b.t. kwaliteitsbeleid, facilitaire diensten, technische diensten, medisch 
beleid, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg in al zijn facetten, eerste lijnshulpverlening, 
juridische aspecten, financieel…Het zou goed zijn mocht de RvB het uittekenen van een 
toekomstige raad, inclusief profielen en competenties overlaten aan een groep 
onafhankelijke externe raadgevers. (Aanb) 

 
 Tussen de RvB en het directiecomité (DC) is er een Bureau van de Raad van Bestuur dat 

bestaat uit de afgevaardigd bestuurder en de secretaris van de RvB enerzijds, en de 
algemeen directeur en de hoofdgeneesheer uit het DC anderzijds. Dit bureau komt, ten 
opzichte van de RvB, dubbel zo vaak samen (8 keer in 2013). (AV) 
Ook dit orgaan voldoet niet aan de principes van hospital governance en heeft een 
aandeel in de hierboven beschreven negatieve effecten op beleidsniveau. (TK) Door zijn 
inhoud (geen duidelijke band tussen de onderwerpen die hier aan bod komen en de 
onderwerpen die in de RvB besproken worden) en vergaderfrequentie weegt dit orgaan 
meer op het algemeen en medisch beleid van het ziekenhuis dan de RvB. 
In de meeste ziekenhuizen waar met een dergelijk bureau gewerkt wordt, is dit een orgaan 
dat de brug maakt tussen een RvB die de beleidsmatige krijtlijnen uittekent en het DC dat 
instaat voor de operationele vertaling (en hiertoe van de RvB ook de nodige 
beslissingbevoegdheden gedelegeerd krijgt). Het bureau bereidt de vergaderingen en de 
agenda voor van de RvB, door met de directieleden te zoeken naar een praktische, 
operationele uitwerking van de beleidsbeslissingen, terwijl omgekeerd de directieleden in 
dit overleg aftoetsen welke punten uit het werkveld een beleidsimpact kunnen hebben of 
het puur operationele overstijgen, en dus beter voorgelegd worden aan de RvB. (Aanb) 

 
 Het directiecomité bestaat uit 4 leden, die allemaal in de loop van de voorbije 4 jaar deze 

functie hebben opgenomen. Dit comité komt tweewekelijks samen, en wordt maandeljks 
gevolgd door een Praktisch Overleg Directie (POD). Op dit POD, dat aanvankelijk 
dezelfde samenstelling had als het DC, maar intussen met 5 stafleden is uitgebreid 
(coördinator civiele diensten, stafmedewerker paramedici, stafmedewerker verpleging, 
stafmedewerker administratie en apotheker), worden de besluiten van het DC concreet 
uitgewerkt (bv. budgetten voor vorming toewijzen aan bepaalde initiatieven, 
wetenschappelijke boeken aankopen voor de verschillende afdelingsbibliotheken, 
herverdelen van de werklast over de verschillende paramedische disciplines…). 
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Tussen de directieleden afzonderlijk is er weinig apart formeel overleg (wel tussen 
verpleegkundig en therapeutisch directeur en regelmatig ad hoc overleg); maar gezien de 
omvang van het directiecomité en het bestaan van verschillende overlegorganen waarin 
de directieleden elkaar ontmoeten, is hiertoe momenteel ook geen behoefte. (AV) 

 
 Er was tot voor april 2014 geen apart overleg op structurele basis tussen directie en 

ziekenhuisapotheker. Dit is intussen opgestart (zowel apart overleg met algemeen 
directeur als opname apotheker in POD sinds mei 2014). Door het gebrek aan overleg 
werd de apotheek tot voor kort te weinig of te laat beleidsmatig betrokken om te kunnen 
inspelen op alle beleidsbeslissingen die van belang waren of konden zijn voor de 
apotheek en de medicatiedistributie (bv. de apotheker raakte pas laattijdig op de hoogte 
van een project van elektronische temperatuursregistratie van de voedingskoelkasten, 
waardoor dit pas in een latere fase werd uitgebreid naar de koelkasten voor de medicatie, 
de apotheker was lange tijd niet betrokken bij de MIP-analyses niettegenstaande ook 
medicatiefouten kunnen gemeld worden, hij was ook op een te laat moment betrokken bij 
de herinrichting van de apotheekruimte…). (AV) 

 
 Er is een financiële commissie die 1 keer per jaar samenkomt. Hierbij krijgen de artsen 

informatie over de financiële stromen in het ziekenhuis. (AV) 
 

 Er zijn twee groepjes ‘middenkaders’: er is een verpleegkundig middenkader en een 
paramedisch middenkader (samen 4,5 VTE). Naast de stafmedewerker verpleging en de 
stafmedewerker paramedici maken ook de stafmedewerkers kwaliteit hier deel van uit. 
(AV) 

 
 Beleidsmatig worden de afdelingen aangestuurd door een kernteam, bestaande uit de 

afdelingspsychiater, de psycholoog en de hoofdverpleegkundige. (AV) Tussen de 
afdelingen bleken er verschillen te bestaan in vergaderfrequentie en inhoudelijke werking. 
Beide aspecten worden sinds de komst van de nieuwe hoofdgeneesheer geleidelijk aan 
geuniformiseerd. (Aanb) 

 
 De medische raad komt op regelmatige basis samen en werkt actief mee aan het 

ziekenhuisbeleid, zowel op korte als lange termijn. Dit laatste wordt geïllustreerd door het 
proactief overleg met collega’s uit andere ziekenhuizen en met andere zorgstructuren. 
(SP) 
De samenstelling en werking van de medische raad vertoont 1 merkwaardigheid. De 
medische raadsleden stemmen door middel van een gewogen stemrecht. (NC) Het 
gewogen stemrecht mag alleen gebruikt worden bij de verkiezing van de medische raad 
(waarbij een arts die in meerdere ziekenhuizen werkt en in meerdere ziekenhuizen zijn 
stem wil uitbrengen, maximaal over twee stemmen beschikt, evenredig verdeeld over 
maximaal 2 ziekenhuizen) en bij de stemmingen van de vergadering van de 
ziekenhuisgeneesheren. Besluiten binnen de medische raad worden volgens de wet 
genomen “bij volstrekte meerderheid van de aanwezige leden”, waaruit kan afgeleid 
worden dat elk aanwezig lid 1 stem heeft. 

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

Fides”. Bij dit ethisch comité zijn ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus van Sint- 
Denijs-Westrem, PC Caritas van Melle, PZ Sint-Hiëronymus van Sint-Niklaas, Kliniek De 
Pelgrim uit Oosterzele, PZ Sint-Franciscus van Velzeke, PC Sint-Jan van Eeklo en het PC 
Gent-Sleidinge 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 (inclusief sommige leden van de ethische werkgroep) op wie het ziekenhuis 
in dit comité vertegenwoordigt, op de werking en op de beslissingen of adviezen van het 
comité. (TK) Er moeten meer inspanningen geleverd worden om het comité beter bekend 
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) 
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In het ziekenhuis is er een ethische werkgroep die duidelijk beter bekend is. Deze 
werkgroep is gegroeid uit een groep die de problematiek van grensoverschrijdend 
seksueel gedrag moest uitwerken, maar haar aandacht daarna richtte op andere thema’s 
en op casusbesprekingen. (SP) 

 
 Naast de hierboven genoemde beleidsorganen zijn er nog heel wat andere 

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

o Ochtendrapport (dagelijks); 
o Medische Intervisie-vergaderingen (maandelijks); 
o Medische stafvergaderingen (maandelijks); 
o Het Overleg Patiëntenzorg (wekelijks); 
o Het Overleg directie patiëntenzorg (wekelijks); 
o Het Overleg Patiëntenzorg Staf (maandelijks); 
o Verpleegkundig Beleid SWOT (maandelijks); 
o Praktisch Overleg Hoofdverpleegkundigen (3 keer per maand); 
o Vakgroep psychologen (wekelijks) 
o Vakgroep sociale dienst (wekelijks); 
o Vakgroep bewegings- en kinesitherapie (maandelijks); 
o Vakgroep ergotherapie (maandelijks); 
o Vakgroep muziektherapie (maandelijks); 
o Vakgroep creatieve therapie (tweemaandeiljks); 
o Vakgroep diëtisten (tweemaandelijks); 
o HR-overleg (6 keer per jaar); 
o Staf kwaliteit (wekelijks); 
o Het Comité Ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch comité en het 

comité medisch materiaal; 
o De Ondernemingsraad; 
o Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 
o Verschillende werkgroepen (KOPP, Omgaan Met Agressie…). 

Het kan een interessant initiatief zijn om een goede inventaris van alle overlegmomenten, 
samen met een beschrijving er van, te maken (doel, samenstelling, aantal bijeenkomsten, 
wijze van verslaggeving, plaats in organogram, bevoegdheden…). Dergelijk overzicht zou 
een duidelijker beeld geven van de werking van het ziekenhuis. Dit kan nuttig zijn bij de 
evaluatie en bijsturing van de organisatiestructuur. (Aanb) 

 
 

3.2 Organisatiestructuur 
 

 Het ziekenhuis wordt gekenmerkt door een centraal bestuur (DC, POD…) met daaronder 
de verschillende afdelingen die aangestuurd worden door hun kernteam. Tussen de 
afdelingen onderling is gestructureerd overleg beperkt. Dit is vooral aanwezig tussen de 
afdelingen die gerontopsychiatrische patiënten opnemen. Zij evolueren naar een cluster 
ouderenzorg. (AV) 

 
 De leden van het directiecomité werken als college. De leden kunnen bogen op een 

gedegen ervaring en/of managementopleiding. (AV) Het is al lange tijd geleden dat de 
directieleden een opleiding volgden inzake kwaliteitsbeleid (model en implementatie). 
Kwaliteit komt bovendien te weinig structureel aan bod op de directievergaderingen. We 
bevelen daarom aan om te voorzien in een(zelfde) opfrissingscursus omtrent het 
kwaliteitsmodel en de implementatie van een beleidscyclus voor alle directieleden. (Aanb) 

 
 Behalve de hoofdgeneesheer heeft geen van de andere artsen een uitgebreide opleiding 

doorlopen over management of kwaliteitszorg. We bevelen aan om geïnteresseerde 
artsen te stimuleren om een opleiding inzake ziekenhuismanagement te volgen. (Aanb) 

 
 Er wordt te weinig opleiding gegeven om de leden van het kernteam te ondersteunen in 

hun managementsopdracht. (TK) Hoofdverpleegkundigen kregen wel een specifieke 
opleiding inzake het uitvoeren van functioneringsgesprekken, maar opleidingen over 
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Kwadrant, over een beleidscyclus of het opstellen van beleidsplannen, coachend leiding 
geven… werden nog niet gegeven. 

 
 Op medisch vlak gebeurt de onderlinge afstemming via: (SP) 

o het dagelijkse “ochtendrapport”. Deze vergadering bestaat uit twee delen. Aan 
het eerste deel participeren de medische secretaresse, hetzij de therapeutisch 
hetzij de verpleegkundig directeur, en de hoofdverpleegkundigen van MFE en 
KIZ. Op dit moment worden de nieuwe opnames, de transfers en de 
aanmeldingen besproken. Het tweede deel van deze vergadering is exclusief 
voor de artsen. Ze werken hun administratieve formaliteiten af, geven elkaar 
(terugkoppeling over gevolgde) bijscholing of bespreken onderlinge 
spanningen. 

 

o de maandelijkse intervisie-vergaderingen. Deze omvatten een 
casusbespreking of een wetenschappelijke bijscholing (o.a. door de ASO). 

 

o de maandelijkse stafvergaderingen. Hierop komen de meer praktische 
aangelegenheden aan bod. Het gaat dan om vervangingen, verlofperiodes, de 
bespreking va het rapport van de ombudspersoon of de resultaten van de 
patiëntentevredenheidsenquête… 

 

o de bijeenkomsten van de medische raad. 
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4 Beleid en strategie 
 
 

4.1 Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en 
strategie 

 
 Kwaliteitsbeleid is geen organisatiebeleid in deze instelling. Er werd de voorbije 20 jaar te 

weinig systematische aandacht besteed aan het integreren van het kwaliteitsbeleid in de 
dagdagelijkse werking, zowel op het niveau van de Raad van Bestuur, als op niveau van 
het directiecomité. Door het gebrek aan verankering op beleidsniveau kreeg het 
kwaliteitsbeleid ook geen vaste voet aan de grond op afdelingsniveau. (TK) 

 

o Het werken met jaarverslagen en beleidsplannen, ingebed in een 
beleidscyclus, is nog nergens ingevoerd. Iedere afdeling beschikt wel over een 
“jaarverslag”, en deze teksten samen werden voorgelegd alszijnde het 
jaarverslag van de instelling, maar in feite gaat het hier telkens om de 
explicitering van de afdelings(behandel)visie, al dan niet in combinatie met het 
aanstippen van enkele verwezenlijkingen en soms ook enkele vaag 
geformuleerde plannen. 
Wanneer er gevraagd wordt naar een beleidsplan, verwijzen de medewerkers 
naar een flow-chart van de opnameprocedure. 

 

o Op afdelingsniveau worden gegevens verzameld (bv. 
patiënttevredenheidsenquête, cijfers over valincidenten…), maar het zijn vooral 
de stafmedewerkers kwaliteit die hiervoor moeten instaan, omdat de 
zorgverleners op de afdelingen zelf kwaliteit beschouwen als een zaak voor de 
staf kwaliteit. Kwaliteit moet een zaak en taak van iedereen zijn. De staf 
kwaliteit moet kunnen optreden als coach, als manager van projecten, maar 
niet, zoals nu, als uitvoerder van alle projecten. 

 

o Afdelingen krijgen af en toe gegevens teruggekoppeld over hun werking maar 
met de informatie die teruggekoppeld wordt (bv. Navigator-indicatoren, 
tevredenheidsmeting patiënten, veiligheidscultuurmeting), gaan ze meestal niet 
zelf aan de slag. 

 

o Er is geen duidelijke samenhang tussen de visies op afdelingsniveau en de 
visie op ziekenhuisniveau. 

 

o Het ziekenhuis heeft ooit gekozen voor Kwadrant als kwaliteitsmodel, maar dit 
model is niet bekend bij de medewerkers op de werkvloer. Naast dit model 
wordt ook het INK-model gebruikt (zie hieronder over het medisch 
beleidsplan). 

 

o Het principe van het SMART-formuleren van doelstellingen (specifiek, 
meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden) is onbekend op de 
afdelingen. 

 

Zoals hierboven al aangestipt betekent dit echter niet dat er de laatste jaren geen 
waardevolle realisaties waren. We stippen er maar enkele aan: (SP) 

 
o Op ziekenhuisniveau werd een alomvattend medisch beleidsplan aangetroffen 

dat bovendien jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgestuurd. Dit beleidsplan werd 
oorspronkelijk ontwikkeld als eindwerk voor de managementsopleiding van de 
hoofdgeneesheer. Het is gebaseerd op een reeks van gesprekken met 
kernteamleden op alle afdelingen, en is gestructureerd volgens het INK- 
kwaliteitsmodel. 

 

o Vertrekkend vanuit een vraag van de ergotherapeuten werd een grondige 
bevraging opgezet over het therapieaanbod, hetgeen resulteerde in een 
herwerking van de therapieprogramma’s op alle afdelingen. 
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o Er werd geparticipeerd aan de veiligheidscultuurmeting en bijhorende 
benchmark. Werkpunten werden gekozen en aangepakt. 

 

o Het onthaalbeleid, VTO-beleid, agressiebeleid… werd grondig geëvalueerd en 
herwerkt. 

 

o Er gebeurde een SWOT-analyse in het kader van de delokalisatie van bedden 
naar de dagkliniek te Beveren. Maandelijks worden punten uit deze SWOT 
opgevolgd. Deze SWOT zou bv. ook de basis kunnen vormen voor een 
afdelingsspecifiek beleidsplan. (Aanb) 

 

o Er gingen verschillende gesprekken door met sleutelfiguren uit de geestelijke 
gezondheidszorg met oog op de ontwikkeling van een toekomstvisie. Deze 
visie kwam al aan bod op een beleidsdag met de directie, maar de werkpunten 
die de directieleden opsomden, werden niet allemaal opgevolgd of 
gerealiseerd. De beleidsdag was een eenmalige gebeurtenis. Het zou goed 
zijn minstens jaarlijks met alle verantwoordelijken (kernteams, directie, 
raadsleden) samen te komen om het toekomstbeleid te bespreken en uit te 
werken. (Aanb) 

 

Kwaliteitsbeleid heeft maar een echte meerwaarde voor een organisatie als het ingebed is 
in alle aspecten van de werking. Kwaliteit moet in eerste instantie stevig verankerd worden 
op beleidsniveau. Dit kan bijvoorbeeld door kwaliteit tot een vast punt te maken op de 
vergaderingen van RvB en DC, door missie en visie om te zetten tot strategische 
doelstellingen specifiek voor RvB en DC en door toezicht te houden op de effectieve 
realisatie van deze strategische doelstellingen tot op de werkvloer (algemene en 
afdelingsspecifieke doelstellingen, gekoppeld aan SMART-geformuleerde actieplannen en 
de opvolging er van). We bevelen aan om, naast het centraal ontwikkelen van een 
beleidsplan, alvast vorming te voorzien voor alle medewerkers, en hen (en de patiënten en 
hun familie) te vragen om concrete werkpunten aan te brengen, passend binnen de missie 
en visie van de instelling en van de afdeling. Naderhand kan er een keuze gemaakt 
worden uit deze werkpunten en die uit het beleidsplan van de directie/RvB, op basis van 
bv. een halfjaarlijks beleidsgesprek tussen kernteam en directie. Afgaand op de ideeën die 
tijdens de audit geopperd werden, lijkt het installeren van een beleidscyclus nu (opnieuw) 
een top-down gebeuren te worden waardoor het waarschijnlijk moeilijker zal zijn om de 
mensen op de werkvloer hiervoor warm te maken. (Aanb) 

 
Dezelfde vragen worden liefst ook meteen gesteld aan de verantwoordelijken van de 
dagkliniek te Beveren en de ontwikkelaars van het netwerk GGZ / artikel 107, zodat 
kwaliteitsbeleid van bij de aanvang kan geïntegreerd worden in deze projecten. (Aanb) 

 
 Het kwaliteitshandboek groepeert een aantal doelstellingen (uit 2009) en projecten. Deze 

worden ondergebracht in de 4 domeinen zoals opgelegd door het kwaliteitsdecreet en 
telkens voorzien van een beschrijving. (AV) 
Dit handboek is vooral ontwikkeld in functie van de audit, maar kan zeker verder gebruikt 
worden bij de terugkoppeling van de projecten naar de betrokken medewerkers. We raden 
daarom aan het handboek verder uit te bouwen op het intranet als feedback-instrument 
door: (Aanb) 

o Duidelijker te verantwoorden waarom deze projecten gekozen werden (welk 
knelpunt wou men aanpakken). 

 

o De projecten beter te kaderen binnen de missie en visie (link tussen acties en 
strategische doelstellingen / visie / missie) 

 

o Linken te voorzien bij lopende projecten naar de functiebeschrijving van de 
werkgroep (zie vroegere aanbeveling bij het luik organisatiestructuur) en/of 
naar vergaderverslagen van werkgroepen. 

 

o Aan de hand van het actieplan op de gekozen tijdstippen evalueren of de 
doelstellingen behaald werden en welke niet, en evalueren of het nodig is 
nieuwe doelstellingen voor te stellen. 
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o Bij gelegenheid bepaalde punten uit het handboek te lichten en via andere 
kanalen onder de aandacht te brengen, met een verwijzing naar het handboek 
voor meer uitleg. 

 
 Het therapeutisch beleid wordt structureel ondersteund op volgende wijze: (AV) 

o Er is een therapeutisch directeur, die eveneens verantwoordelijk is voor het 
kwaliteitsbeleid. 

 

o De therapeutisch directeur wordt bijgestaan door: 
 Een stafmedewerker paramedische diensten (1 VTE). Deze 

stafmedewerker heeft de leiding over de verschillende vakgroepen. 
Sommige vakgroepen komen wekelijks samen, andere maandelijks of 
tweemaandelijks. Met de therapeutisch directeur is er dagelijks 
overleg. 

 3 stafmedewerkers kwaliteit (2 VTE). Wekelijks komt de staf kwaliteit 
samen. Een van deze stafmedewerkers maakt deel uit van de staf van 
de verpleegkundig directeur en staat daar in voor de kwaliteit van de 
verpleegkundige zorgen. 

 

o De verpleegkundig directeur overlegt wekelijks met de therapeutisch directeur. 
 

o De verpleegkundig directeur wordt bijgestaan door een verpleegkundig 
stafmedewerker (1 VTE). 

 

o Wekelijks overleggen de beide directeurs en hun leidinggevende 
stafmedewerkers. 

 

o Maandelijks overleggen de stafmedewerker paramedische diensten en de 
verpleegkundig stafmedewerker. 

 

o Artsen (inclusief de assistenten en/of artsen-stagiairs) overleggen met elkaar 
over de therapeutische keuzes tijdens de maandelijkse intervisie- 
vergaderingen en over de aanmeldingen, opnames en transfers tijdens het 
dagelijkse ochtendrapport. 

 

o De therapeutische visie wordt op afdelingsniveau bepaald door het kernteam. 
Alle afdelingen hebben een behandelvisie uitgewerkt. De afdelingsbrochures 
en website vermelden eveneens deze behandelvisies. Voor elke discipline 
heeft de directie overkoepelende criteria opgesteld a.h.v. 
functieomschrijvingen. 

 
 Het ziekenhuis heeft geen aparte opnamedienst, in principe kunnen patiënten rechtstreeks 

op alle afdelingen opgenomen worden. Dagelijks is één van de artsen verantwoordelijk 
voor alle opnames en aanmeldingen en dit wordt ’s anderendaags besproken met de 
collega’s, verpleegkundig of therapeutisch directeur en de hoofdverpleegkundigen van de 
acute opnameafdelingen. (SP) Het zijn de afdelingsartsen die uiteindelijk 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 een keuze gemaakt en 
later geëvalueerd (op een intervisie-vergadering). De meeste wachttijden bedragen 
ongeveer 2 weken. Enkel op KFP is de wachtlijst momenteel erg uitgebreid (9 
aanmeldingen t.o.v. maximaal een 10-tal opnames per jaar). Een opnamestop wordt hier 
in overweging genomen. (AV) 

 
 Betreffende het therapieaanbod heeft het ziekenhuis een uitgebreid en grondig 

onderbouwd veranderingstraject doorlopen. Dit therapeutisch project is een mooi 
voorbeeld van hoe directie en staf, in samenspraak met de zorgverleners op de werkvloer 
en de patiënten, de voorbije 2-3 jaar een aantal sectorbrede vernieuwingen en ideeën 
heeft weten te introduceren binnen deze organisatie. (SP) 
Naar aanleiding van de opmerkingen die patiënten maakten bij een ziekenhuisbrede 
bevraging over het bestaande therapieaanbod, werd een traject opgezet waarbij patiënten 
voor de invulling van hun weekprogramma, voor het eerst de keuze krijgen uit enkele 
afdelingsoverschrijdende nieuwe therapieën en activiteiten. Hiertoe moeten zij een 
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inschrijvings/keuzeformulier invullen, en hun keuze motiveren. Deze nieuwe methodiek 
werd enkele weken voor de audit voor het eerst in de praktijk gebracht. (AV) 

 
Dankzij dit en andere vernieuwingsprojecten die de laatste paar jaar op touw werden 
gezet, probeert het ziekenhuis los te komen van enkele verouderde werkmethodes. Maar 
deze vernieuwingen lijken ons nog eerste stappen in het veranderingsproces. Zonder 
volledig te willen zijn, stippen we hieronder graag een paar deelgebieden aan waarop het 
ziekenhuis nog grote vooruitgang kan boeken. 

 
o Alhoewel de organisatie in haar visieteksten “zorg op maat van de individuele 

patiënt” en het centraal stellen van de patiënt benadrukt, is dit verre van 
gerealiseerd in dit ziekenhuis. Ondanks deze door de medewerkers als 
revolutionair ervaren vernieuwing van het therapieaanbod, kan dit hooguit als 
een eerste, voorzichtige stap beschouwd worden in de richting van het 
opwaarderen van de patiënt als partner in de zorgverlening, en in de richting 
van het leveren van zorg op maat. We stellen immers vast dat de meeste 
zorgverleners, en dit op alle afdelingen, heel moeilijk loskomen van de 
vertrouwde vaste therapieprogramma’s (1 tot maximaal 3 verschillende 
programma’s per afdeling), met vaste blokken van begin tot einde opname (die 
de zorgverleners zelf bestempelen als “de dingen die onze patiënten nodig 
hebben”). Dit resulteert in vaak langdurige en quasi vaste opnameperiodes 
voor alle patiënten (x weken observatie, y weken behandeling), zonder zich 
soms af te vragen of de patiënt hier steeds nood aan heeft. Dergelijke houding 
staat het “op maat van de patiënt werken” sterk in de weg. 

 

o In het ziekenhuis zijn er een aantal dogma’s die niet in vraag worden gesteld. 
We kunnen ons ernstige vragen stellen bij het nut van het creëren van een 
specifiek therapeutisch kader (dat dusdanig verschillend is van de wereld die 
men betreedt eens de patiënt het ziekenhuis verlaat) versus de 
spanningsverhouding die men hierdoor creëert tussen het respecteren van de 
patiënt in zijn waardigheid en persoonlijkheid en het verplicht moeten 
ondergaan van een aantal regeltjes die daar aan voorbij gaan of misschien een 
inbreuk op de vrijheid en de privacy vormen. We denken hierbij dan vooral aan 
het gesloten houden van afdelingen (maar wie naar buiten wil, mag dat wel), 
het fouilleren en controleren van personen, kamers en bagage (terwijl je in een 
park zit van 7,5 hectare waar al wie dat wilt, van alles weg kan stoppen, en 
wie, naarmate de therapie meer succes kent, het als een succes kan ervaren 
om weggestopte spullen spontaan af te geven), het verbod om te roken tussen 
bepaalde uren (tenzij iemand zich zo slecht voelt en de nachtverpleegkundige 
kan overtuigen), het verbod op het bijhouden en zelf innemen van 
thuismedicatie (terwijl dezelfde patiënten dat dan plots, in het weekend, thuis, 
wel zelf moeten kunnen), het verbod op het TV-kijken op bepaalde dagen 
(maar het toelaten van het gebruik van smartphones en laptops waarop men 
dit verbod kan omzeilen). 

 

o Door te werken met een bevraging van de aanwezige patiëntengroepen heeft 
men geen antwoord op de vraag naar de behoeften van de patiëntenpopulaties 
die niet of minder vertegenwoordigd zijn in dit ziekenhuis (bv. allochtonen en 
twintiger tot veertigers). Best wordt onderzocht of het ziekenhuis in voldoende 
mate over een aanbod beschikt ten aanzien van alle bevolkingsgroepen of 
worden afspraken gemaakt met het andere psychiatrisch ziekenhuis om  
samen en complementair een zo volledig mogelijk aanbod uit te bouwen. 
Gezien de afwezigheid van andere PZ’s tussen Gent en Antwerpen is het 
belangrijk om samen een zo volledig mogelijk aanbod te hebben of werkzame 
doorverwijstrajecten uit te bouwen. 

 

o Er zijn weinig tot geen vakgroepoverschrijdende initiatieven. Verschillende 
keren werd aangegeven dat er belang gehecht wordt aan een scherpe aflijning 
van het eigen vakgebied. In een setting waarin de patiënt centraal gezet wordt, 
stapt men gewoonlijk af van dergelijke scherpe aflijningen ten gunste van het 
gelijktijdig inzetten en benutten van de expertise van eenieder. 
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Vakoverschrijdend werken (bv. ergotherapeuten en kinesitherapeuten samen, 
muziektherapeuten en psychologen, etc.) wordt over het algemeen door zowel 
patiënt als zorgverlener als zeer verrijkend ervaren. 

 

We bevelen daarom aan om niet te blijven staan na het uitrollen van de eerste fase van 
therapievernieuwing, maar in functie van de ziekenhuisbrede doelstelling om de patiënt 
centraal te stellen, hem de regie over zijn genezingsproces grotendeels toe te vertrouwen 
en hierbij als zorgverlener nieuwe rollen aan te nemen, namelijk naast zorgleverancier ook 
als coach van het genezingsproces. Momenteel tracht men in vele ziekenhuizen dit 
concept in te vullen, het zou inspirerend kunnen werken om eens in verschillende 
ziekenhuizen te gaan kijken wat zoal mogelijk is. (Aanb) 

 
 Het zou een goed idee zijn om regelmatig (bv. tweejaarlijks) een SWOT-analyse op te 

stellen over het therapeutisch gebeuren in al zijn facetten. Dit kan mogelijks bijkomende 
opportuniteiten bieden bij het verder uitwerken van het therapeutisch beleid. (Aanb) 

 
 Wekelijks vergaderen de vakgroepen van de psychologische dienst en sociale dienst. De 

vakgroepen bewegings- en kinesitherapie, ergotherapie en muziektherapie vergaderen 
eenmaal per maand, de vakgroepen creatieve therapie en diëtisten vergaderen eenmaal 
om de twee maanden. De overlegmomenten worden voorgezeten door de 
stafmedewerker paramedische diensten, die ook het verslag maakt. Op deze 
vergaderingen komen zowel inhoudelijke als praktische onderwerpen aan bod, evenals 
casusbesprekingen en terugkoppelingen van bijscholingen. (SP) 

 
 Het (psycho-)therapeutisch handelen wordt vergeleken met internationale richtlijnen 

(Trimbos, NICE …). De richtlijnen worden getoetst en vergeleken met de eigen werking. 
Het (psycho) therapeutisch personeel staat kritisch tegenover deze richtlijnen. (AV) 

 
 Bij elke patiënt wordt gedurende zijn verblijf een anonieme tevredenheidsenqûete 

afgenomen. De topics die hier aan bod komen zijn: informatie en onthaal, hotelfunctie, 
algemene omgang, contacten met de hulpverlening, therapieën, familie en belangrijke 
anderen, ontslag/transfer/nazorg en tevredenheid. Deze formulieren worden verwerkt door 
de dienst kwaliteit. We moedigen het ziekenhuis aan om de actuele tendens rond 
outcome-meting verder te volgen en de instrumenten die hiervoor ontwikkeld worden te 
bekijken en waar mogelijk te gebruiken. (Aanb) 

 
 7 klinisch psychologen, 2 orthopedagogen en 6 artsen volgden een doorgedreven 

therapeutische opleiding. (SP) 
 

 De psychodiagnostiek gebeurt door de psycholoog of pedagoog van de afdeling en 
wanneer specifieke (bijv. neuropsychologische) testen noodzakelijk zijn, kan beroep 
gedaan worden op een collega-psycholoog die opgeleid is in neuropsychologische 
diagnostiek. (SP) 

 
 Het psychiatrisch ziekenhuis beschikt over voldoende psychodiagnostisch materiaal. Dit 

materiaal werd in maart-april 2012 geëvalueerd tijdens een denkdag psychologische 
dienst. (AV) 

 
 Bij ontslag is specifieke nazorg mogelijk (consult psychiater, consult psycholoog, sommige 

afdelingen hebben wekelijks een groep ex-patiënten die nog in groep samenkomen, 3 tot 
4x/jaar gaat er een steungroep voor familieleden door, prikkliniek). Belangrijk bij de opstart 
van de nazorg is, dat deze beperkt is in tijd en dat er tijdig kan worden doorverwezen naar 
de ambulante zorg. (SP) 

 
 

4.2 Lerende omgeving 
 

 Het ziekenhuis hanteert een verscheidenheid aan informatiebronnen om zicht te krijgen op 
de geleverde kwaliteit: 
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o Jaarlijks gebeurt er een patiëntenbevraging door een stafmedewerker kwaliteit. 
Zowel inhoudelijk als qua methodiek vond er recent een herwerking plaats. 
Resultaten worden jaarlijks teruggekoppeld naar de afdelingen en er worden 
verbeteracties uitgevoerd (bv. m.b.t. de voedseldistributie, overleg sociale 
dienst en boekhouding); 

 

o Het jaarlijkse rapport van de ombudspersoon levert een beeld op de vragen en 
klachten die daar worden ontvangen en bevat eveneens verbetervoorstellen; 

 

o Patiënten kunnen via patiëntenraden of rechtstreeks overleg informatie geven 
over de werking. 

 

o In 2013 was er een specifieke bevraging over het therapieaanbod. 
 

o Functioneringsgesprekken werden op alle afdelingen (her)ingevoerd en 
kunnen een bron van informatie worden, mits geanonimiseerde 
terugkoppeling. 

 

o Er gebeurde een veiligheidscultuurmeting bij de medewerkers die een aantal 
knelpunten op dit vlak aantoonde; 

 

o De arbeidsgeneeskundige dienst deed een onderzoek naar het welzijnsbeleid 
aan de hand van 50 gestructureerde interviews, met daaraan gekoppeld een 
actieplan. 

 

o Via de Melding-Incidenten-Patiëntveiligheid probeert de MIP-commissie 
proactief en retrospectief risico’s op te sporen en weg te werken. 

 

o Op basis van het interne en externe overleg (bv. huisartsen, justitie) krijgt men 
ook informatie over het eigen functioneren; 

 

o Verschillende indicatoren (financiële parmeters, Navigator-indicatoren over 
transfers, valincidenten, auto-agressie, suïcidepogingen, agressie en 
afzonderingen, en men participeert aan de ontwikkeling van de indicatoren 
QIP-GGZ) worden regelmatig opgevolgd. 

 

Hoewel het ziekenhuis via deze verschillende kanalen informatie krijgt over het eigen 
functioneren, probeert men te weinig deze verschillende kanalen te bundelen. De 
verschillende metingen met hun aparte conclusies en actiepunten, leiden soms te veel een 
eigen leven en worden door verschillende groepen opgevolgd (bv. directie, staf kwaliteit, 
arbeidsgeneeskundige dienst, afdeling zelf). Aanbeveling om dit meer te centraliseren en 
het globale overzicht beter te bewaken. Op die manier kunnen verschillende acties beter 
op elkaar afgestemd worden en hierdoor aan slagkracht winnen. (Aanb) 

 
 Een incidentmeldingsysteem werd ingevoerd en de voorbije jaren op professionele wijze 

verder uitgebouwd. Sinds 2013 kunnen incidenten via het intranet gemeld worden en 
wordt er een internationale codering gebruikt om de incidenten in te delen in 
incidentklassen. Er waren vorig jaar bijna 200 meldingen. Meldingen kunnen zowel op 
naam als anoniem gebeuren. Deze meldingen komen terecht bij een van de leden van de 
MIP-commissie, die instaat voor de anonimisering, zodat incidenten steeds anoniem 
voorgelegd worden aan de commissieleden en achteraf ook periodiek en anoniem 
teruggekoppeld kunnen worden naar de directie, de medische staf en de RvB. De 
commissieleden hebben zich vertrouwd gemaakt met de SAFER-methodiek voor 
proactieve analyses en de PRISMA-methodiek voor retrospectieve analyses. Ook 
medicatiefouten kunnen gemeld worden, in dat kader kan de hoofdapotheker door de 
commissie uitgenodigd worden om deelgenoot te zijn bij de incidentanalyse. De analyses 
waren aanleiding tot verschillende verbetervoorstellen die verder opgenomen worden door 
het comité patiëntveiligheid; zo werden bv. het afzonderingsbeleid en het 
suïcidepreventiebeleid al hervormd. (SP) 
We kunnen alleen aanbevelen om meer aandacht te besteden aan de onmiddellijke 
feedback naar de melder van incidenten en bij uitbreiding naar alle potentiële melders. 
(Aanb) Een terugkoppeling van het aantal gemelde incidenten per afdeling of per 
beroepscategorie, via het personeelsblad het MIP-systeem systematisch onder de 
aandacht brengen via een terugkoppeling van het totaal aantal meldingen of het aantal 
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meldingen binnen een specifieke categorie waarop dan verder kan ingegaan worden, 
ludieke beloningen voor de zoveelste melder en dergelijke meer, kunnen bijdragen tot de 
bekendheid en de bereidheid om incidenten te (blijven) melden. Rechtstreekse feedback 
over het gemelde incident aan de melder is eveneens een krachtig middel, of het 
uitnodigen van de melder bij de analyse, maar het gebrek aan individuele e-mailadressen 
om de melder te contacteren of te identificeren verhindert dit nu in belangrijke mate. 

 
 

4.3 Formele interne overeenkomsten 
 

 De algemene regeling, het medisch reglement en de financiële regeling dateren van lang 
geleden. (AV) 
Het kan een meerwaarde zijn om deze regelingen eens kritisch te herbekijken en zo nodig 
te actualiseren en in een beweging na te gaan of afdelingsspecifieke reglementen of 
afspraken hier nog op zijn afgestemd (bv. dat artsen bij afzondering hun akkoord moeten 
geven, specifieke wachtregeling, specifieke afspraken en regels rond gedwongen 
opname, richtlijnen over gebruik van en toegang tot het elektronisch medisch dossier, 
afspraken met de apotheek over het inbrengen van de voorschriften…). (Aanb) 
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5 Middelen 
 
 

5.1 Infrastructuur 
 

 Qua brandveiligheid beschikt het APZ Sint-Lucia over een brandveiligheidsverslag van de 
brandweer (27/06/2013) en een attest van de burgemeester (26/06/2013). (AV) 

 
 Het ziekenhuis bevindt zich in het centrum van Sint-Niklaas, op een parkdomein van 7,5 

hectare. Het domein is op verschillende plaatsen toegankelijk voor iedereen, waardoor het 
een doorgang en rustplaats vormt voor de buurtbewoners, hetgeen de integratie 
bevordert. Het ziekenhuis zelf bestaat uit een aantal los van elkaar staande gebouwen: 
(AV) 

o Paviljoen A bevat de Kliniek voor Intensieve Zorgen (KIZ, 10 A-bedden) en 
de Kliniek voor Ouderen met een Psychiatrische Acute Zorgvraag 
(KOMPAZ, 10 A-bedden). KIZ is een gesloten afdeling die zich richt op acute 
opnames van personen met een psychose of stemmingsstoornis, deze 
afdeling bevat 3 afzonderingskamers, en 2 time-out ruimten. KOMPAZ is 
eveneens een gesloten afdeling, die zich richt op acute opnames bij oudere 
patiënten. KOMPAZ maakt deel uit van de ouderencluster. 

 

o Paviljoen B omvat de Multifunctionele eenheid ‘Het Klaverblad’, en het 
Centrum voor Psychiatrische Spoedgevallen. Er zijn 7 A-bedden waarin 
patiënten met een psychose of stemmingsstoornis kunnen opgenomen 
worden. Hier worden ook de ECT-behandelingen gegeven in een daartoe 
ingericht lokaal. Het Klaverblad is een samenwerking tussen het APZ en het 
Centrum Geestelijke GezondheidsZorg, waarbij het CGGZ mensen met een 
ernstige acute problematiek die niet snel genoeg gezien kunnen worden, kan 
doorsturen voor een eerste oriëntatie en opvang, of omgekeerd mesnen met 
problematiek die beter door het CGGZ behandeld kan worden, naar daar 
doorsturen. 

 

o Paviljoen C omvat de Kliniek voor Ontwenning (KVO, 20 A-bedden) en de 
Kliniek voor Forensische Psychiatrie (KFP, 20 T-bedden). Op deze laatste 
(gesloten) afdeling verblijven veroordeelde daders van seksuele misdrijven in 
twee aparte leefgroepen. Het gaat om langdurige opnames (1,5 tot 5 jaar) 
waarbij de patiënten doorverwezen worden vanuit de gevangenis en die zich 
aan strikte voorwaarden moeten houden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. 

 

o Paviljoen D is een gebouw met meerdere verdiepingen en afdelingen. Het 
omvat de Kliniek voor Gerontopsychiatrie (KGP, 30 T-bedden) waar oudere 
patiënten met een variabele problematiek worden opgenomen, en de Kliniek 
voor Structurerende Therapie (KST, 29 T-bedden), waar psychotische en 
stemmingsgestoorde patiënten worden opgenomen die nood hebben aan 
ondersteuning om in de mate van het mogelijke te kunnen functioneren. Verder 
is er ook de Kliniek voor Biologische Psychiatrie (KBP, 20 T- en 5 t(n)- 
bedden) waar psychotische en stemmingsgestoorde patiënten die langere 
opnames nodig hebben verblijven, en de Kliniek voor Psychotherapie (KPT, 
10 A-bedden) voor stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Ook de Kliniek 
voor Dagtherapie Sint-Niklaas (60 t-plaatsen) vindt hier onderdak. 

 

o Paviljoen E herbergt de Kliniek voor Mensen met een Organische 
Psychopathologie (KliMOP), een revalidatieafdeling met 35 plaatsen. 

 

o Paviljoen F en H omvatten de keuken, een wasserij, het magazijn en SCOR, 
de sociale cafetaria en ontmoetingsruimte. 

 

o Paviljoen G ligt aan de Ankerstraat en omvat het onthaal en de administratieve 
diensten, evenals de apotheek en de historische kapel. 
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o Paviljoen I is het therapiegebouw met daarin de ruimten voor ergotherapie en 
bewegingstherapie. Door de delokalisatie van de Kliniek voor 
Dagbehandeling Beveren is in dit gebouw ruimte vrijgekomen. 

 

o Naast het G-gebouw ligt het PVT Casa Neri, eveneens langsheen de 
Ankerstraat. 

 

o Naast het ziekenhuisdomein ligt het kloosterdomein dat uitgeeft op de 
Lamstraat. 

 
 Op infrastructureel vlak werden alle afdelingen en gebouwen gerenoveerd, waardoor het 

geheel een zeer mooie en moderne indruk maakt. De infrastructuur is bovendien 
afgestemd op de doelgroep (hooglaagbad, rolstoeltoegankelijkheid voor zorgbehoevende 
populatie...). KST werd vorig jaar helemaal gerenoveerd, en dit zonder de afdeling tijdelijk 
te sluiten, om zo de specifieke fragiele populatie verder te kunnen opvangen en 
verzorgen. (SP) 
Wel kunnen een paar elementen bij gelegenheid nog bijgestuurd worden: (Aanb) 

 
o Een aantal time-out ruimtes zijn gelijk qua inrichting aan de vroegere 

afzonderingskamers. Het zou goed zijn die anders in te richten, naar analogie 
met wat op KST gebeurd is. Hierbij kunnen de patiënten sterk betrokken 
worden. 

 

o Naast de verpleegpost op KBP ligt een briefingsruimte die voldoende groot is, 
maar deze ruimte is enkel te betreden via een buitendeur. Een andere 
verbinding zou veel praktischer zijn. 

 

o Enkele afdelingen hadden problemen op het vlak van verluchting en 
temperatuurregeling. 

 

o De mogelijkheden van elektronische communicatie worden sterk onderbenut. 
Er is op weinig plaatsen internettoegang, zowel voor patiënten als voor 
medewerkers, en waar er toegang is, is deze vaak beperkt. 

 
 Eventueel opmerkingen over de afzonderingskamers worden beschreven in het hoofdstuk 

vrijheidsbeperkende maatregelen. 
 

 

5.2 Patiëntendossier 
 

 Er werden 12 patiëntendossiers ingekeken en 8 afzonderingsfiches. (AV) 
 

 Het elektronisch medisch en verpleegkundig dossier REGAS® wordt sinds een klein jaar 
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, terwijl de apotheek zelf gebruik maakt van een pakket van Partezis. 
Het dossiersysteem laat toe om vertrekkend vanuit een overzicht van de aanwezige 
patiënten onderdelen van het dossier te openen en in te vullen (observaties, 
psychodiagnostiek, teambesprekingen, sociale situatie, contactpersonen…). (AV) 
Acute aandachtspunten zijn niet steeds zichtbaar: zo is het statuut van gedwongen 
opname en het suïciderisico niet in 1 oogopslag duidelijk. 
Op de afdelingen waar een zaalronde wordt georganiseerd (KIZ, MFE) worden nu 
papieren afdrukken gemaakt van het dossier om te kunnen toeren. Bovendien noteren 
artsen op deze afdelingen niet steeds zelf in het dossier maar laten ze dit over aan wie 
hen vergezelt op de rondgang. Dit geeft een risico op versnippering en verlies van 
informatie. (TK) 
Het dossiersysteem wordt niet door alle beroepsgroepen als even gebruiksvriendelijk 
ervaren. Het vergt veel inspanning om van het ene onderdeeltje naar het andere door te 
klikken. Vooral wie bij verschillende patiënten verspreid over verschillende afdelingen, iets 
wil invullen, verliest veel tijd (telkens terugkeren naar de overzichtslijst, nieuwe patiënt 
zoeken, en terug openklikken van alle luiken tot op de plaats waar je iets wilt invullen…). 
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Tenslotte blijkt het uitwisselen van informatie met het AZ Nikolaas niet vlot te verlopen 
(ander dossiersysteem aldaar). Best wordt in overleg met de firma naar oplossingen 
gezocht om het gebruiksgemak te verhogen of wordt overwogen om voor het medische 
luik te participeren aan het systeem van het naburige algemene ziekenhuis. (Aanb) 

 
 De ingekeken dossiers waren goed bijgehouden. Van alle patiënten was op regelmatige 

basis een multidisciplinaire bespreking terug te vinden. (SP) 
 

 Afzonderingsregisters bleken vrij correct ingevuld te zijn. Observaties werden goed 
bijgehouden, de afbouw van fixatiemiddelen werd goed gedocumenteerd… (SP) 
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6 Medewerkers 
 
 

6.1 Personeelsbeleid 
 

 In mei 2014 zijn er 168,40 VTE medewerkers actief in het departement patiëntenzorg 
waarvan: (AV) 

o 121,90 VTE verplegend personeel 
o 46,50 VTE paramedici 

 

 Er is geen beleidsplan HR. De doelstelling voor 2014 is op ziekenhuisniveau te komen tot 
een ‘visie op zorg’, om vandaaruit in 2015 voor elke afdeling een vertaalslag te kunnen 
maken. (AV) 

 
 Het ziekenhuis werkt met verschillende referentieverpleegkundigen (o.a.omgaan met 

agressie, suïcidepreventie, KOPP, REGAS, medicatie) waardoor de betrokkenheid bij tal 
van projecten gedragen is en medewerkers waardering krijgen. (AV) 

 
 Er zijn geen functieomschrijvingen voor gespecialiseerde subfuncties (bv. jobstudenten, 

mensen tewerkgesteld in de mobiele equipe, begeleider (her)intreder en 
referentieverpleegkundigen). (Aanb) 

 
 Sinds 2012 heeft elke medewerker recht op minstens één functioneringsgesprek om de 2 

jaar. (AV) Jaarlijks ziet de hoofdgeneesheer alle artsen voor een ‘face to face’ gesprek 
over hun welbevinden in het ziekenhuis. (SP) 
Het aantal gevoerde functioneringsgesprekken wordt geregistreerd en het afdelingshoofd 
houdt een samenvatting van het gesprek bij en geeft een kopie aan de medewerker. Op 
het moment van de audit halen bijna alle afdelingen de norm. (AV) 

 
 De functie begeleider (her)intreders wordt vertaald in een werkgroep ‘onthaal nieuwe 

medewerkers’ die bestaat uit de directeur verpleging, de stafmedewerker 
verpleegdiensten en vier hoofdverpleegkundigen. Zij komen 4 keer per jaar samen om de 
initiatieven ten aanzien van nieuwe medewerkers en sollicitanten voor te bereiden. Er zijn 
diverse initiatieven (introductiebrochures, peter of meter, onthaalvoormiddag, infosessies, 
evaluatiegesprekken…) (AV) 

 
 Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 9,7 

VTE, waarvan 6,79 VTE verpleegkundigen en 2,91 VTE niet-verpleegkundigen. Men 
beschikt over een mobiele equipe van 9,6 VTE, waarvan 6,6 VTE gegradueerde 
verpleegkundigen en 3 VTE niet-verpleegkundigen. 
De mobiele equipe wordt toegewezen voor afwezigheden die zich voordoen binnen de 48 
uur. De coördinatie van de mobiele equipe ligt bij de stafmedewerker verpleegdiensten 
voor de verpleegkundigen en zorgkundigen en bij de stafmedewerker paramedische 
functies voor de therapeuten. Indien de medewerkers van de mobiele equipe niet worden 
ingezet voor ziekte zijn ze toegewezen aan een ‘moederafdeling’. (AV) 

 
 De nachtdiensten hebben een vaste werkplek. De hoofdverpleegkundige stuurt de 

nachtequipe aan, voert functioneringsgesprekken en volgt hun VTO-activiteiten. 
We bevelen aan om de vaste nachtmedewerkers systematisch een periode per jaar 
tijdens de dagdiensten in te schakelen. (Aanb) De vaste nachtdiensten nemen deel aan 
de dienstvergaderingen en hebben daarnaast ook een aparte overlegstructuur. (AV) 

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

er 22. Zij worden op een afdeling ingeschakeld ter ondersteuning van de verpleegkundige. 
(AV) 
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 In het kader van ‘zorg voor zorgenden’ beschikt het ziekenhuis over een procedure 
‘opvang na kritieke incidenten’. 
Volgens de procedure gebeurt de eerste opvang bij voorkeur door de naaste collega’s met 
in een volgende fase mogelijkheid tot externe hulpverlening. Op de afdelingen gaat meer 
informeel intervisie door na elk incident. (AV) 

 
 Bij afloop van een tijdelijk contract gaat er vindt er steeds een exitgesprek plaats. De 

hoofdverpleegkundige, stafmedewerker en verpleegkundig directeur zoeken samen met 
het personeelslid naar een eventuele alternatieve plaatsing binnen het ziekenhuis. 
Wanneer een medewerker zelf ontslag neemt, wordt deze ook bevraagd over de reden 
van vertrek. (AV) 

 
 Er is een procedure disfunctioneren, die deel uitmaakt van het arbeidsreglement. (AV) 

 
 

6.2 Artsen 
 

 In het ziekenhuis zijn er 7 psychiaters actief, waarvan 1 halftijds. Er komen geen 
algemeen geneeskundigen of specialisten op consult. De equipe wordt vervolledigd met 1 
arts-specialist in opleiding. (AV) 

 
 

6.3 Vorming, training en opleiding (VTO) 
 

 Het vormings- en inscholingsbeleid werd recent herwerkt. Inscholingshandleidingen 
werden uitgewerkt en een instapdag wordt enkele keren per jaar ingericht. Over vorming 
werd een algemene visie ontwikkeld en vormingsbudgetten en –verantwoordelijkheden 
werden toegekend zowel aan het centrale niveau als aan de afdelingen (kernteams). Over 
het item patiëntveiligheid werd een eigen affichecampagne ontwikkeld. Gevolgde vorming 
wordt geregistreerd en teruggekoppeld naar de medewerkers. (SP) 
Voor de hoofdverpleegkundigen werd een minimum aantal uren vorming vastgelegd 
(wettelijk minimum), voor de andere medewerkers (verpleegkundigen, verschillende 
vaktherapeuten, psychologen, logistiek…) gebeurde dit niet. Best probeert men toch per 
beroepsgroep een streefdoel af te spreken in functie van aanbod en haalbaarheid. (Aanb) 
Indien het ziekenhuis kwalitatieve zorg wil blijven aanbieden, is het immers nodig dat de 
individuele zorgverleners zich regelmatig bijscholen om zo op de hoogte te blijven van 
recente ontwikkelingen. Momenteel zijn er beroepsgroepen die veel vorming volgen, en 
andere die er zo goed als geen volgen. (TK) 

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

o Een deel van het budget wordt verdeeld over de afdelingen (volgens aantal 
medewerkers). Een ander deel wordt centraal beheerd voor duurdere of 
langdurige opleidingen. 

 

o Op de afdelingen is het kernteam verantwoordelijk voor het vormingsbeleid. 
 

o Tijdens tal van overlegmomenten (verpleegoverleg, intervisie) wordt aandacht 
besteed aan casusbesprekingen. 

 

o Het aantal gevolgde uren vorming per medewerker wordt geregistreerd door 
het secretariaat. Jaarlijks krijgt elke afdeling een overzicht met de gevolgde 
uren per medewerker in het voorbije jaar. 

 

o De VTO-verantwoordelijke gaat 1 keer per jaar rond op alle afdelingen. Hierbij 
geeft deze persoon een stand van zaken van het budget en polst naar de 
noden voor het komende jaar. Ook vanuit functioneringsgesprekken kunnen er 
voorstellen komen voor vorming. 
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6.4 Vrijwilligers 
 

 In dit ziekenhuis zijn geen vrijwilligers actief. (AV) 
 
 

6.5 Bestaffing 
 

 Per paviljoen is er ’s nachts minstens één verpleegkundige. Daarnaast kan er beroep 
gedaan worden op een lopende nachtwaak die op KIZ haar standplaats heeft en een 
nachtwaker. (AV) 

 
 Bij ziekte kan er beroep gedaan worden op de mobiele nachtwaak. (AV) 

 
 De lopende nachtwaak kan door andere afdelingen opgeroepen worden voor bijstand of 

om binnen te gaan in de afzonderingskamers, op dat ogenblik komt de nachtwaker naar 
de crisiseenheid om mee toezicht te houden. (AV) 

 
 Op afdeling KLIMOP staat ’s nachts naast de verpleegkundige een logistiek assistent. 

(AV) 
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7 Processen 
 
 

7.1 Organisatie van zorg 
 

 Op de afdelingen KIZ en MFE gebeuren dagelijkse zaalrondes. Alle patiënten worden 
daarbij door een arts gezien, samen met de (hoofd)verpleegkundige. Familie is hiervan op 
de hoogte en mag hierbij aanwezig zijn. (SP) 

 
 In dit ziekenhuis wordt er elektroconvulsietherapie (ECT) aangeboden. Hierbij wordt 

beroep gedaan op een anesthesist van het AZ Nikolaas. Voor de ECT moet de patiënt na 
bespreking een formeel informed consent formulier tekenen. (AV) 

 
 Het therapeutische aanbod werd het afgelopen jaar hervormd. Uit de bevraging bleek dat 

er vooral nood was aan zorg op maat. Het resultaat is dat er in behandelfases gewerkt 
wordt. Het is voor de patiënt mogelijk om in elke behandelfase te starten en ontslag te 
nemen. Elke behandelfase bestaat uit een vast therapiegedeelte en een deel therapieën 
waarvoor de patiënt kiest naargelang de zorgvraag. Het therapieprogramma wordt telkens 
individueel in overleg met de patiënt opgesteld. De fases zijn opgedeeld in: 

o Fase 1 oriëntatie en opvang 
o Fase 2 basistherapie 
o Fase 3 individuele therapie 

 

Naast het vaste therapiegedeelte is het mogelijk om vanaf fase 2 of 3 keuze-ateliers te 
volgen. Hiervoor kan de patiënt dagelijks intekenen. 
Naast de eerder vrijblijvende keuze-ateliers kan de patiënt zich mits een gemotiveerd 
schrijven inschrijven voor keuze module(s). (SP) Er kan gekozen worden uit: 

o Oosterse bewegingen 
o Basiscursus koken 
o Tuintherapie 
o Slaaphygiëne 
o Fietstechniek 

 

Om een module te volgen wordt een engagement van 8 tot 12 weken gevraagd. Het zou 
misschien beter zijn om geen vaste periodes te eisen, omdat dit demotiverend kan 
werken. (Aanb) 

 
 De recent uitgewerkte therapeutische visie met de afdelingsspecifieke vertaling wordt 

geëvalueerd in april 2015, waarschijnlijk d.m.v. nieuwe patiëntenbevragingen. 
Op dit ogenblik stuurt de stafmedewerker paramedische diensten continue bij waar 
mogelijk via bezoeken aan de afdelingen en de aanwezigheid op de 
vakgroepsvergaderingen. (AV) 

 
 

7.2 Medicatiedistributie 
 

Situering 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een eigen apotheek, die ook levert aan het nabijgelegen 
PVT. 

 
 De apotheek is van maandag tot en met donderdag open van 8u30 tot 17u00 en op 

vrijdag van 9u00 tot 16u30. Buiten de openingsuren van de apotheek kan medicatie uit 
een noodkast gehaald worden, en is één van de 2 apothekers meestal telefonisch 
bereikbaar. Indien een medicijn niet voorradig is, kan er beroep gedaan worden op de 
apotheek van het AZ Nikolaas. 
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 Tijdens de audit werd gesproken met de hoofdapotheker. Hij bekleedt deze functie sedert 
ruim 35 jaar. Medicatiedistributie was ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de 
verschillende afdelingen. 

 
Beleid en strategie 

 
 Er gebeurt een jaarlijkse analyse van het voorschrijfgedrag, die door de hoofdapotheker 

met de artsen besproken wordt. Deze analyse maakt ook deel uit van het medisch 
jaarverslag. Er is zowel aandacht voor de omzet als voor het verbruik. (SP) 
Daarnaast zijn er de verslagen van het medisch farmaceutisch comité, comité medisch 
materiaal en ziekenhuishygiëne die een beeld geven van de kwaliteit van de werking. 
Binnen de apotheek wordt – voor zover de eigen mogelijkheden dit toelaten – aan 
klinische farmacie gedaan. De apotheker heeft zicht op de therapieschema’s van alle 
patiënten en verwittigt de betrokken artsen bij mogelijke interacties. Daarenboven kijkt de 
apotheek maandelijks per afdeling bij 10 patiënten na hoeveel medicijnen elk van de 
patiënten neemt. (SP) 
In het ziekenhuis is er een MIP-registratie (melding incidenten patiëntveiligheid) waarbij 
ook medicatiefouten kunnen gemeld worden. Er werd opgemerkt dat de apotheker geen 
deel uitmaakt van de MIP-commissie. Dit is intussen gecorrigeerd, de apotheker kan 
opgeroepen worden als de commissie medicatiegebonden incidenten wil analyseren. (AV) 
We bevelen aan om het jaarverslag verder uit te werken in het kader van een 
beleidscyclus. Door hierin ook zwakten en knelpunten te benoemen en die vervolgens in 
een beleidsplan op te nemen, kan op beter gefundeerde wijze een proactief beleid 
gevoerd worden. Hieruit kunnen dan die elementen gedestilleerd worden die in overleg 
met de directie verder uitgewerkt moeten worden (bv. problematiek van unit-dosissen en 
herverpakken, werkoppervlakte in de apotheek en inrichting bergruimte…). (Aanb) 

 
 Er was tot voor april 2014 geen apart overleg op structurele basis tussen directie en 

ziekenhuisapotheker. Dit is intussen opgestart (zowel apart overleg met algemeen 
directeur als opname apotheker in POD sinds mei 2014). Door het gebrek aan overleg 
werd de apotheek tot voor kort te weinig of te laat beleidsmatig betrokken om te kunnen 
inspelen op alle beleidsbeslissingen die van belang waren of konden zijn voor de 
apotheek en de medicatiedistributie (bv. de apotheker raakte pas laattijdig op de hoogte 
van een project van elektronische temperatuursregistratie van de voedingskoelkasten, 
waardoor dit pas in een latere fase werd uitgebreid naar de koelkasten voor de medicatie, 
de apotheker was lange tijd niet betrokken bij de MIP-analyses niettegenstaande ook 
medicatiefouten kunnen gemeld worden, hij was ook op een te laat moment betrokken bij 
de herinrichting van de apotheekruimte…). (AV) 

 
 We raden aan om op regelmatige basis overlegvergaderingen te organiseren met de 

apotheker van het AZ Nikolaas en andere collega’s 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 

 
 De medicatiedistributie is momenteel maximaal afgestemd op de infrastructuur, de 

beschikbare arbeidstijd en de afwezigheid van gesofisticeerde (dure) technische 
hulpmiddelen. De acute afdelingen worden wekelijks bevoorraad (4 afdelingen), de 
subacute om de twee weken (2 afdelingen), de chronische en het PVT om de 28 dagen 
(10 afdelingen). 

o Binnen de apotheek speelt de beperkte oppervlakte (veel kleiner dan 288 
bedden x 1,2 m² en hierin worden de 63 PVT-bedden nog niet meegeteld) en 
de praktische inrichting van de ruimten een beperkende rol. De volledige 
picking up van de medicatie gebeurt in de centrale ruimte. Een groot deel van 
de medicatievoorraad bevindt zich in een kast met schuiven aan de ene kant 
van deze ruimte, maar deze schuiven zijn onvoldoende hoog, waardoor 
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verschillende verpakkingen op andere plaatsen dienen opgeborgen te worden. 
Aan de andere kant van de ruimte zijn er grotere kasten, maar deze bevinden 
zich soms boven manshoogte en zijn bovendien niet allemaal verder 
ingedeeld, waardoor ze sterk onderbenut worden. Uitgehaalde medicatie komt 
dan op een (vaste!) centrale tafel terecht, die onvoldoende groot is voor alle 
medicatie van 1 afdeling. Wanneer 1 persoon medicatie klaarzet, kan een 
ander hier niet tezelfdertijd werken, omdat de uitgetrokken schuiven alle plaats 
innemen. Ook het werken met medicatiekarren wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Behalve deze ruimte waarin al het praktische werk moet gebeuren, is er een 
bureauruimte (1 voor 2 apothekers), een gang met kastjes waar de afdelingen 
medicatie kunnen afhalen en een bergruimte (gelegen naast de apotheek in 
het oude gebouw), die evenmin praktisch is ingericht (donker, slechts enkele 
open houten rekjes met beperkte draagkracht…). 
Er is te weinig plaats om grote stocks aan te leggen, hetgeen resulteert in vele 
kleine bestellingen, extra administratie en dus extra tijdsverlies. 
De bergruimte biedt op dit vlak enige mogelijkheden, maar dan moet er een 
totaal andere inrichting komen (bv. met rolkasten of een draaisysteem waarbij 
de hoogte van de ruimte kan benut worden). (Aanb) 

 

o Op de afdelingen zit de medicatie in een afsluitbare kast. De kasten zijn op 
heel wat afdelingen te klein om de medicatievoorraad (voor 7, 14 en soms voor 
28 dagen) in op te bergen, samen met de door patiënten meegebrachte 
thuismedicatie. Medicatie wordt daarom noodgedwongen ook in andere kasten 
opgeborgen. 

 

Het ziekenhuis moet de tijd nemen om met alle betrokkenen een grondige studie te doen 
over hoe deze problematiek in de komende jaren kan aangepakt worden. Er zijn immers 
heel wat uitdagingen die op de apotheek afkomen (afname van de opnameduur op de 
acute en subacute afdelingen, de rol van automatisatie…). Er kan nagegaan worden of 
een andere inrichting van de ruimtes (bv. met rolkasten of draaikasten), of een 
centralisatie van de medicatie per paviljoen, een bijdrage kan leveren. Uiteraard moet 
afgewogen worden of de werklast bij kortere distributieperiodes met het beschikbare 
personeel haalbaar blijft. (Aanb) 

 
 Op de afdelingen is er zo goed als geen algemene voorraad aanwezig. (SP) Buiten de 

openingsuren van de apotheek kan medicatie uit een spoedkast genomen worden, die 
opgesteld staat op KIZ. De afdeling die medicatie nodig heeft, moet een formulier invullen 
(te vinden in het elektronisch systeem), zodat de apotheek de spoedkast achteraf terug 
kan aanvullen. Dit blijkt (nog) niet door alle medewerkers even goed gekend te zijn en 
blijkt daarom niet altijd te gebeuren maar de apotheek vangt dit probleem op door middel 
van een frequente controle. Daarnaast is er nog een zeer kleine noodvoorraad in een 
urgentietas voor de artsen en een doos urgentiemedicatie in het ECT-lokaal. (AV) 

 
 De temperatuur van de koelkasten waarin medicatie bewaard wordt binnen en buiten de 

apotheek wordt automatisch geregistreerd en doorgestuurd naar een server. De 
apothekers hebben hierdoor zicht op de temperatuursevolutie en de alarmen die 
automatisch uitgestuurd worden. (SP) Momenteel wordt het systeem beter afgesteld, met 
hier en daar de vervanging van slecht functionerende koelkasten. 

 
 Medicatievoorschriften die binnen het ziekenhuis opgesteld worden, zijn allemaal 

elektronisch. De artsen brengen de medicatieschema’s zelf in. (SP) 
 

Medicatievoorschriften van geconsulteerde artsen buiten het ziekenhuis, worden naar de 
apotheek gebracht en door de apotheker in het systeem ingevoerd; het gaat dan vooral 
om magistrale bereidingen of medicatie waarmee de artsen niet goed vertrouwd zijn. 
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Medewerkers 
 

 Er zijn 2 apothekers die afwisselend van wacht zijn in het weekend (telefonisch 
bereikbaar). Bij oproepen (12 in de laatste 6 maanden van 2013) kunnen zij een oplossing 
voorstellen, ter plaatse gaan of medicatie laten overbrengen vanuit de apotheek van het 
AZ Nikolaas. (AV) 

 
Processen 

 
 Medicatie wordt niet voor 24 uur klaargezet, maar 4 keer per dag, per shift, voor het 

eerstvolgende toedieningsmoment. Afhankelijk van de afdeling en het toedieningsmoment 
wordt de medicatie naar de patiënt gebracht en toegediend, of komt de patiënt de 
medicatie halen in de verpleegpost. (AV) 
In de patiëntenvoorraad werden geen losse pillen aangetroffen, of medicatie die niet meer 
identificeerbaar was (naam, dosis, vervaldatum, lotnummer). Medicatie wordt immers niet 
uit de blister gehaald en blisters worden niet verknipt. De medicatie wordt pas op het 
moment van de toediening ontblisterd. (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, bv. naar 
het einde van de opname toe. (Aanb) 

 
Resultaten 

 
 Er zijn zo goed als geen (<1%) naschriften. Dit komt enkel voor bij mondelinge orders. 

(SP) 
 

 Narcotica worden enkel afgeleverd en toegediend na ontvangst van een individueel 
ondertekend voorschrift van de arts. Geen enkele afdeling heeft een stock verdovende 
medicatie. (AV) 

 
 Het medicatieschema wordt automatisch gegenereerd vanuit het elektronisch dossier en 

meegegeven aan de patiënt, telkens die op weekend gaat en bij ontslag. De medicatie zelf 
wordt op zaterdagmorgen klaargezet, met de patiënt overlopen en in zakjes per 
toedieningsmoment gestoken. (AV) 

 
 Er is een geneesmiddelenformularium dat alle geneesmiddelenklassen omvat die in het 

ziekenhuis gebruikt worden. Wanneer van een formulariumgeneesmiddel een goedkoper 
alternatief beschikbaar is, dan wordt dit automatisch voorgesteld aan de voorschrijvende 
arts. Naar schatting 50% van de medicatie wordt buiten het formularium afgeleverd. Het 
gaat hier vooral om thuismedicatie. (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 Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

Situering 
 

 Er zijn 7 afzonderingskamers op 3 afdelingen. 
o KIZ: 3 afzonderingskamers 

 

o KliMOP: 1 afzonderingskamer 
 

o KST: 3 afzonderingskamers 
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Beleid en strategie 
 

 In PZ Sint Lucia werd in 2012 het afzonderingsbeleid onder de loep genomen. Dit 
resulteerde in een nieuwe procedure ‘afzonderingsbeleid’ en een procedure 
‘fixatieprotocol’. Voor de uitwerking van deze procedures werd in 2012 een werkgroep 
fixatie opgericht. Sinds 2013 komt deze werkgroep minder frequent samen (minstens 1x 
per jaar) voor de evaluatie van het vernieuwde afzonderingsbeleid. (AV) 

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

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

 

o Chemische fixatie wordt vernoemd naast fysieke fixatie. 
 

o Er is aangegeven welke fixatietechnieken gebruikt kunnen worden. 
 

o De modaliteiten van het toezicht tijdens afzondering en hun frequentie zijn 
omschreven. Er wordt aangegeven dat men met een minimum van 2 
personeelsleden dient te zijn om binnen te gaan in de afzonderingskamer. 

 

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

 

o Er is aandacht voor de beleving van de patiënt en de familie rond het 
afzonderingsgebeuren. 

 
 Kamerverpleging wordt op sommige afdelingen toegepast en geregistreerd op 

afzonderingsfiches. Dit ontbreekt in de procedures. 
De procedure laat in het midden hoe het toezicht er uit ziet bij niet-afgezonderde, 
gefixeerde patiënten (bv. met voorzettafel). (TK) 

 
 Naast de werkgroep fixatie is er een aparte werkgroep ‘fixatie bij ouderen’ die elk kwartaal 

samen komt. Na een auto-evaluatie ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’ werden voor deze 
werkgroep 3 verbeteracties weerhouden nl: implementatie van een fixatie-arm beleid, 
ontwikkeling van een informatieve brochure voor familieleden over ‘fixatie bij ouderen’ en 
het opstellen van een beslissingsboom rond fixatie bij ouderen. Op het moment van de 
audit is de beslissingsboom rond fixatie reeds klaar voor goedkeuring, de andere 
verbeteracties zijn nog in uitwerking. (AV) 

 
Middelen 

 
 Alle afzonderingskamers zijn voorzien van camerabewaking en intercom. (AV) 

Bij aanpassingen aan de afzonderingskamers kunnen volgende elementen meegenomen 
worden: (Aanb) 

o Vanuit sommige time-out ruimtes was er geen zicht op een klok. 
 

o Er is geen oproepsysteem voor patiënten die 5-punts gefixeerd zijn, op dat 
moment doet men beroep op de intercom. 

 

o Sommige time-out kamers zijn nog ingericht zoals de vroegere 
afzonderingskamers. De inrichting kan in overleg met de patiënten 
patiëntvriendelijker gemaakt worden. 

 
 Er is geen eenduidigheid over wanneer brand- en scheurvrij linnen gebruikt moet worden 

tijdens een afzondering. (TK) 
 

 Het fixatiemateriaal ligt steeds klaar op het bed van de afzonderingskamers ongeacht of 
de patiënt gefixeerd gaat worden of niet. Er wordt steeds gebruik gemaakt van minimaal 3- 
punts fixatie, dit kan afhankelijk van de context opgedreven worden naar 5-punts of zelfs 
7-punts fixatie. (AV) 
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 Alle afzonderingen worden geregistreerd op aparte afzonderingsfiches en krijgen een 
uniek nummer. Dit nummer wordt pas achteraf toegekend. (TK) Er wordt voorzien om 
vanaf 1 januari 2015 alle afzonderingsregisters bij te houden via REGAS®. Vanaf dan zal 
er centraal telkens een uniek nummer worden toegekend. Nu kan men immers achteraf 
niet weten of alle afzonderingen wel geregistreerd en doorgegeven werden. 
Het afzonderingsregister wordt centraal bijgehouden door het medisch secretariaat, er 
wordt een kopie van de afzonderingsfiche bewaard in het dossier. (AV) 
Op deze fiche worden volgende elementen ingevuld: 

o Naam, voornaam, geboortedatum van de patiënt. 

o Datum en uur waarop afzondering van start ging. 

o Of de patiënt al dan niet gefixeerd werd 

o De reden van de afzondering. 
 

o Tussentijdse evaluaties en observaties tijdens de afzondering. 
 

o Datum en uur waarop afzondering gestopt is. 
 

o Handtekening van de arts en de verpleegkundige 
 

Medewerkers 
 

 Het vormingsaanbod rond dwangmaatregelen en fixatie bevat teamgerichte 
veiligheidstechnieken en fixatietechnieken. (AV) 

o Teamgerichte veiligheidstechnieken werden in het verleden gegeven door 3 
interne trainers (leden van de werkgroep ‘OMA’) en hebben als doel aan te 
leren hoe met meerdere mensen een patiënt op een veilige manier naar een 
afzonderingskamer te brengen of te fixeren. Sinds vorig jaar heeft het 
ziekenhuis gekozen voor een externe trainer om deze technieken aan te leren. 
Jaarlijks wordt er een herhalingssessie gegeven. 
Deze vorming is verplicht voor de medewerkers van alle afdelingen die vaak 
met afzondering en fixatie te maken hebben (KIZ, KST) alsook voor de mobiele 
equipe, mensen van security en medewerkers van de nachtdiensten. 

 

o Fixatietechnieken worden aangeleerd door de hoofdverpleegkundige van de 
crisiseenheid (KIZ). Hij geeft jaarlijks vorming aan alle 
referentieverpleegkundigen van de afdelingen die op hun beurt opleiding 
geven aan de rest van het team en aan de nieuwe medewerkers op hun 
afdeling. 

 

 
Processen 

 
 Verpleegkundigen gaan soms (’s nachts) alleen binnen in een afzonderingskamer, 

afhankelijk van hoe zij het veiligheidsrisico inschatten, dit is niet conform de eigen 
procedure. (TK) 

 
 Verschillende afzonderingsfiches werden ingekeken waarbij kon vastgesteld worden dat 

de meeste gegevens werden ingevuld. (AV) Enkele punten ontbraken: de handtekening 
van een verpleegkundige, het einduur van de afzondering, uniek nummer, geboortedatum. 

 
 Het is niet altijd duidelijk uit de observaties of er al dan niet werd binnen gegaan in de 

afzonderingskamer / bij kamerverpleging. (Aanb) 
 

 Minstens dagelijks vindt er een evaluatie plaats van de noodzakelijkheid van fixatie en 
afzondering. (AV) 
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Resultaten 
 

 In 2013 gebeurden er 294 afzonderingen waarvan 106 (=36%) met fixatie. Er is een 
dalende trend merkbaar sinds het nieuwe afzonderingsbeleid. De cijfers worden jaarlijks 
teruggekoppeld aan de afdeling. (AV) 

 
 Afzonderingen gebeuren bijna uitsluitend op de afdelingen KIZ (109) en KST (168). Dit is 

deels te verklaren door de patiëntenpopulatie, deels door het toepassen van 
kamerverpleging bij 4 patiënten gedurende de nacht op afdeling KST.(AV) We bevelen 
aan om de cijfers van afzonderingen in de kamer apart te analyseren zodat vergelijking 
met cijfers van andere afdelingen mogelijk is. (Aanb) 

 
 

7.4 Agressiebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

 Er is een procedure ‘omgaan met agressie’, deze werd in 2011 herwerkt door de 
werkgroep ‘OMA’ (Omgaan Met Agressie). Deze werkgroep komt 6 maal per jaar samen 
en telt 7 leden. Zij volgden een externe opleiding rond omgaan met agressie. (AV) 
We bevelen aan om de werkgroep uit te breiden met vertegenwoordigers van de overige 
disciplines die bij de zorg betrokken zijn. (Aanb) 

 
 Binnen het PZ Sint Lucia wordt gewerkt met het crisisontwikkelingsmodel als 

referentiemodel. Naast dit model bevat de procedure de richtlijnen voor interventie binnen 
de acting out fase, de reflectie, administratie en nazorg, de uitleg rond de werkgroep 
‘OMA’, en enkele praktische tips. (AV) 

 
Medewerkers 

 
 Medewerkers uit de zorgverlening en die frequent contact hebben met patiënten krijgen 

(vrijblijvend) 2 maal per jaar persoonsgerichte veiligheidstechnieken aangeboden. Deze 
trainingen worden gegeven door de interne trainers van de werkgroep en hebben als doel 
het inoefenen van technieken ‘1 op 1 in een bedreigende situatie’. (AV) 
We bevelen aan om dit onderwerp op te nemen als verplichte vorming. (Aanb) 

 
 Op elke afdeling gaat een informele intervisie door. Door meerdere ventilatiemomenten in 

te bouwen in briefings, teamvergaderingen en koffiepauzes tracht men kort op de bal te 
spelen na het voorkomen van een incident. Indien nodig is er verdere begeleiding voorzien 
(AV) 

 
 Voor artsen gaat er systematisch maandelijks intervisie door waar moeilijke casussen op 

de werkvloer besproken worden. (SP) 
 

Processen 
 

 Elk agressie-incident dient gemeld te worden in een meldingsformulier MIP (Meldingen 
Incidenten Patiëntenzorg). Sinds februari 2014 verloopt dit volledig elektronisch. (AV) 

 
Resultaten 

 
 In 2013 werden er 150 agressie-incidenten gemeld aan de MIP-commissie. 58,7% hiervan 

waren gericht tegen medewerkers. De resultaten van de MIP-registraties worden 
teruggekoppeld naar de werkgroep ‘OMA’. (AV) 
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7.5 Suïcidepreventiebeleid 
 

Beleid en strategie 
 

 Er bestaan op ziekenhuisniveau verschillende documenten op het gebied van 
suïcidepreventie: 

o Beleids- en visietekst: suïcidedreiging en preventie 
 

o Procedure: ‘crisisopvang na ‘kritieke incidenten’ 
 

o Visietekst: ‘ondersteuning na suïcide’ 
 

o Procedure: ‘confrontatie met suïcide’ 
 

o Procedure: ‘onrustwekkende verdwijningen’ 
 

Deze documenten bevatten de begripsomschrijvingen, het te volgen stroomdiagram bij 
opname van een suïcidale patiënt, de te nemen beschermende maatregelen en de 
inschatting van het suïciderisico. (AV) 

 
 Bij de procedures voor suïcidepreventie kunnen volgende aanvullingen gemaakt worden: 

(Aanb) 
o Het is onduidelijk of de bevraging enkel een subjectieve inschatting mag zijn of 

steeds dient te gebeuren aan de hand van de vragenlijst van Ad Kerkhof. 
 

o Het vormingsbeleid rond suïcidepreventie en het registratiesysteem van 
suïcide(pogingen) wordt enkel bij de doelstelling vermeld. 

 
o We bevelen aan om ook ander zelfverwondend gedrag in de procedure op te 

nemen. 
 

 Er is een werkgroep suïcidepreventie. Deze heeft de beleidstekst opgemaakt en schreef 
de vormingsmodule uit. De werkgroep komt niet meer systematisch samen, enkel indien 
nodig (bv. voor evaluatie van de eerste vormingscyclus). (AV) 

 
Medewerkers 

 
 Begin 2014 werden al enkele vormingssessies gegeven door de psychologen van de 

werkgroep. Deze vormingssessie wordt sterk aanbevolen voor alle medewerkers van de 
afdelingen en de nieuwe medewerkers. Voor de medewerkers van de crisiseenheid werd 
deze vorming verplicht. (AV) 
We bevelen aan om dit onderwerp ook te verplichten voor andere medewerkers. (Aanb) 

 
 De eerste opvang na ‘kritieke incidenten’ gebeurt bij voorkeur door de eigen collega’s of 

door het rechtstreekse diensthoofd. De directe leidinggevende zorgt voor een 3-tal 
nazorggesprekken waarbij men peilt naar de verwerking van het incident. Wanneer na 6 
tot 8 weken het slachtoffer zelf informatie en bijkomende hulp vraagt of wanneer er zich 
ernstige problemen voordoen, kan men beroep doen op de (afdelings)psycholoog of een 
erkende externe hulpverlener raadplegen. (AV) 

 
 We bevelen aan om een algemene risicoanalyse uit te voeren van de veiligheid van de 

infrastructuur. Op deze manier is er een overzicht van risico’s en kunnen prioriteiten 
bepaald worden inzake risicobeperking, vooral met het oog op suïcidepreventie (bv. 
handdoekstangen in de sanitaire ruimtes, deurklinken). 
Bij een dergelijke risicoanalyse moet er ook aandacht gaan naar hoog-risico-infrastructuur 
in de omgeving van het ziekenhuis. We denken hierbij in eerste instantie aan 
spoorweginfrastructuur. Aangezien 41% van de suïcidepogingen op het spoor zich in 
Oost- en West-Vlaanderen situeren en zo’n 63% van de slachtoffers op het moment van 
het incident psychiatrische hulp kreeg en zo’n 30% opgenomen was in een psychiatrisch 
ziekenhuis, is preventief overleg met Infrabel absoluut aangewezen. Infrabel kan 
meegeven hoeveel en waar er zogenaamde ‘hotspots’ zijn, en er kunnen preventieve 
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maatregelen afgesproken worden (verwittigen van het Security Operations Center bij 
zorgwekkende verdwijningen, zelf uitsturen van medewerkers naar de hotspots). 
Omgekeerd kan het interessant zijn een aantal initiatieven van de spoorwegnetbeheerder 
en hun effect op te volgen (bv. plaatsen van blauwe lichten). (Aanb) 

 
Processen 

 
 Uit gesprek blijkt dat de psychiater verantwoordelijk is voor een risico-inschatting suïcide 

bij opname van een patiënt. (AV) Dit risiconiveau was niet terug te vinden in de gecheckte 
dossiers. Uit gesprek blijkt dat wanneer er geen risico is dit ook niet wordt genoteerd in het 
dossier. Op deze wijze is het niet duidelijk of de risico-inschatting al dan niet gebeurd is. 
(TK) 
We bevelen aan om de inschatting van het suïciderisico tijdens een opname meer te 
systematiseren en te documenteren in het dossier. (Aanb) 

 
Resultaten 

 
 In 2013 waren er 2 suïcidepogingen en geen gelukte suïcides. (AV) 

 
 Van elke suïcide en suïcidepoging gebeurt een analyse door de MIP-commissie. 

Hieruit kwamen in het verleden al enkele verbeteracties qua infrastructuur voor de 
afdelingen. (SP) 

 
 Hoewel hierover niets vermeld is in de procedure beschikt men via het MIP ook over 

cijfers van automutilatie. In 2013 werd hier 34 keer melding van gemaakt. (AV) 
 

 

7.6 Klachtenmanagement / patiëntenrechten 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een externe ombudspersoon, die in dienst is van het 
Overlegplatform GGZ (POPOV) waarbij het psychiatrisch ziekenhuis is aangesloten. De 
ombudspersoon is wekelijks 3,8 uur aanwezig in het APZ Sint-Lucia. 
Op het ogenblik van de inspectie kon geen gesprek aangegaan worden met de externe 
ombudspersoon. Het naleven van de patiëntenrechten en het klachtenmanagement 
werden op afdelingsniveau nagegaan. (AV) 

 
 Wanneer de ombudspersoon afwezig is wordt dit via mail aan alle hoofdverpleegkundigen 

gemeld door het overlegplatform. Hierbij wordt ook doorgegeven wie op dat ogenblik de 
contactpersoon is, met de nodige contactmogelijkheden. (AV) 

 
 De ombudsfunctie beschikt over een bureel, gelegen aan het therapiecentrum, en over 

alle nodige werkingmiddelen. Het bureel is vlot bereikbaar en biedt voldoende garantie op 
privacy, (AV) maar er kan meer bewegwijzering komen naar het lokaal, van aan het 
onthaal en vanuit de afdelingen. (Aanb) 

 
 Op de afdelingen hangen de affiches van de ombuds zichtbaar uit. (AV) 

 
 Gesloten afdelingen beschikken over een brievenbus waarin klachten voor de ombuds 

kunnen gedeponeerd worden. De ombudspersoon komt deze brieven bussen wekelijks 
leegmaken. De ombuds maakt op deze afdelingen extra tijd vrij voor een informele babbel 
met patiënten. (AV) Het lijkt ons nuttig om dit ook te doen voor de (minder mobiele ) 
populatie op de gerontopsychiatrische afdelingen om ook deze populatie op de hoogte 
brengen van de patiëntenrechten en de ombudsfunctie. (Aanb) 

 
 Het PZ Sint-Lucia beschikt over een uitgebreide procedure betreffende de rechten van de 

patiënt. In het inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers wordt ook aandacht 
besteed aan dit onderwerp. (AV) 
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 Informatie over de ombudsfunctie en de patiëntenrechten wordt niet op eenduidige wijze 
en aan alle patiënten gecommuniceerd. (TK) Wat vaak ontbreekt, is het informeren van 
patiënten: 

o Over de mogelijkheid om met de ombudspersoon te spreken tijdens 
afzondering; 

 

o Via het uitdelen van de federale folders: ‘Een uitnodiging tot dialoog’. De 
folders worden bewaard in het verpleegstation en niet standaard aan de 
patiënten kenbaar gemaakt. 

 

o over de patiëntenrechten bij gedwongen opname. 
 

 Naast de tweejaarlijkse vorming van afdelingsmedewerkers zou het PZ Sint-Lucia ook 
voor de artsen regelmatig een opfrissing over de ombudsfunctie en de patiëntenrechten 
kunnen voorzien. (Aanb) 

 
 Alhoewel er in de praktijk geen inbreuken werden vastgesteld op de patiëntenrechten, 

moeten een aantal rechten nog 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, tenzij bij een ECT- 
behandeling. Op vraag naar de werking in dit ziekenhuis werd verwezen naar 
de procedure gedwongen opname. Nochtans blijken patiënten wel degelijk 
sommige therapiesessies te weigeren en blijkt 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 uitgewerkt. 

 

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 en opnameformulieren (geen 
enkele mogelijkheid om een andere zorgverlener te kiezen), dat er wel degelijk 
enkele mogelijkheden bestaan en toegepast worden indien de relatie tussen 
een patiënt en een zorgverlener verre van optimaal is. Zo kunnen er bv. binnen 
de ouderencluster psychologen op verschillende afdelingen ingezet worden, en 
bij de artsen kan de assistent of een collega in consult ingeschakeld worden, 
terwijl bij de verpleegkundigen desnoods kan gewijzigd worden van 
toegewezen verpleegkundige. Best wordt dit beleid eenduidig neergeschreven 
en de communicatie naar de patiënt hierover aangepast. 

 

o Inzage in en afschrift van het 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 (KB 2/2/2007: 0,10 euro 



37 
Auditverslag APZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas, E960, Mei 2014

 

 

per gekopieerde pagina, met een maximum van 10 euro indien een 
elektronische drager wordt gebruikt en 25 euro indien het gaat om papieren 
kopies). (Aanb) 
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8 Resultaten 
 
 

8.1 Toegankelijkheid 
 

 Het ziekenhuis is vlot toegankelijk met de wagen en op wandelafstand gelegen van het 
station van Sint-Niklaas. (AV) 

 
 Elke hulpvraag komt per fax, telefonisch, per e-mail of ter plaatse terecht op het 

aanmeldingspunt van de multifunctionele eenheid (MFE). (AV) 
Elke hulpvraag wordt geregistreerd op een speciaal ontworpen aanmeldingsformulier dat 
deel uitmaakt van het elektronisch patiëntendossier. Deze hulpvraag wordt door getrainde 
hulpverleners gescreend 24u op 24u en 7 dagen op 7. Hierbij proberen deze 
medewerkers de mate van hoogdringendheid te objectiveren met het oog op een eerste 
stabiliserende interventie en/of snelle doorverwijzing naar een gepaste zorgmodule die is 
afgestemd op de behandelnoden. 
Iedere hulpvraag moet leiden tot een beslissing in het dagelijks overleg: 

o Hulpvragen die enkel verband houden met informatie, advies, expertise of 
ambulante hulpverlening worden besproken op het multidisciplinair overleg met 
CGG Waas en Dender. 

 

o Alle hulpvragen die verband houden met residentiële opnames worden 
besproken op het ochtendrapport met alle artsen, verpleegkundig of 
therapeutisch directeur en de hoofdverpleegkundigen van de afdelingen MFE 
en KIZ. 

 
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 
 

 Patiëntentevredenheid werd vroeger continu gemeten bij iedere patiënt die ontslagen 
werd. Om een beter beeld te krijgen gedurende de gehele opname, en niet enkel bij 
ontslag, wordt de patiëntentevredenheid nu periodiek gemeten. De stafmedewerker 
kwaliteit en studie gaat rond op de afdelingen en neemt een tevredenheidsenquête af bij 
patiënten in verschillende fases van de opname. Patiënten kunnen hun mening geven 
over verschillende domeinen: informatie en onthaal, hotelfunctie, algemene omgang, 
contacten hulpverlening, therapieën, inzicht en inspraak, familie en belangrijke anderen, 
ontslag en nazorg en tot slot algemene tevredenheid. Op basis van de metingen wordt 
tweemaal per jaar een rapport opgemaakt. Het team krijgt hierover feedback en kan indien 
nodig verbeteracties opstellen (bv. aanpassing therapieprogramma’s). (AV) 

 
 Tijdens de jaarlijkse consultatie bij de bedrijfsarts wordt uitvoerig stilgestaan bij de 

tevredenheid van de werknemers, specifiek betreffende het welzijn op het werk. 
Tendensen worden teruggekoppeld naar de directie. (AV) 

 
 Daarnaast waren er nog enkele andere metingen (diepte-interviews door 

arbeidsgeneeskundige dienst, patiëntveiligheidscultuurmeting, bevraging therapie- 
aanbod…). Alle metingen resulteerden in een terugkoppeling van de resultaten en 
verbeteracties (zie hoofdstuk 4). (AV) 

 
 

8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 
 

 Familiewerking krijgt op diverse afdelingen vorm: (SP) 
o Wanneer de opgenomen patiënt ook ouder is, wordt mits toestemming van de 

patiënt, onmiddellijk contact gelegd met KOPP-referentiepersoon of wordt 
opvoedingsondersteuning (via de opvoedingswinkel) aangeboden. 
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De afdeling beschikt over een verpleegkundige en een zorgkundige 
(referentiepersonen) die hiervoor bijkomend opgeleid zijn. 

 

o In het ziekenhuis is een steungroep familieleden actief (komen 3 tot 4x/jaar) 
samen. De steungroep wordt geleid door de hoofdverpleegkundige en 
psycholoog van de afdeling KBP. 

 

o Na elke multidisciplinair overleg wordt datgene wat besproken werd 
teruggekoppeld naar de patiënt, en mits toestemming van de patiënt ook naar 
de familie. 

 

o Na opname van een patiënt wordt er getracht om zo vlug mogelijk een 
familiegesprek te organiseren samen met de patiënt en hulpverleners, mits 
toestemming van de patiënt. 

 

o De familie wordt op KIZ op de hoogte gebracht wanneer de psychiater de 
patiënten bezoekt en de famillieleden worden uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. 

 
 De MFE ”Het klaverblad” wil, vertrekkende vanuit de concrete hulpvraag van de patiënt of 

zijn omgeving, hulpverleningsmogelijkheden aanbieden in de ambulante en residentiële 
geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van personen met ernstige psychosociale of 
psychiatrische problematiek; dit vanuit een netwerk van onderling op elkaar afgestemde 
voorzieningen. 
Het project wil zo opname in volledige hospitalisatie voorkomen, de opnameduur 
verkorten, de chroniciteit terugdringen, de continuïteit bewerkstelligen in de aangeboden 
zorg en de samenwerking met de andere zorgvoorzieningen uit het netwerk verbeteren. 
(AV) 

 
 Op de afdeling KPT wordt de patiënt uitgenodigd op het multidisciplinaire overleg. Het 

team zoekt samen met de patiënt naar behandeldoelstellingen en bijhorende actiepunten 
worden voorgesteld. Nadien bespreekt de individuele begeleider samen met de patiënt de 
concrete acties. (SP) 

 
 

8.4 Samenwerkingsverbanden 
 

 Er werden verschillende samenwerkingsinitiatieven genomen. (AV) 
o Recent werden 2 bedden van het PZ omgezet in 3 bedden PVT, specifiek voor 

personen met een veroordeling voor seksuele delinquentie, om zo de 
doorstroming te verbeteren vanuit de afdeling KFP die zich specifiek met deze 
problematiek bezig houdt. 

 

o Er werd in 2012 een associatie gevormd met het AZ Nikolaas. Deze associatie 
exploiteert nu 30 plaatsen voor dagbehandeling in Beveren. Voorlopig gebeurt 
dit in een bestaand gebouw, later zal verhuisd worden naar een nieuwbouw op 
de campus Beveren van het AZ Nikolaas. 
Verder zijn er specifieke akkoorden met AZ Nikolaas. Er wordt samengewerkt 
inzake de apotheek (wachtdienst), met de PAAZ in Temse, en met de diensten 
interne. Tenslotte is er informele samenwerking met de dienst anesthesie van 
het AZ Nikolaas, enkele anesthesisten zijn specifiek opgeleid en werken op 
regelmatige basis mee aan de elektroshock-behandelingen. 

 

o Het ziekenhuis maakt deel uit van een groep instellingen uit Oost- en West- 
Vlaanderen die gezamenlijke aankomen doen om zo interessante 
prijskortingen te bekomen. 

 

We bevelen aan verder te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden, met AZ Nikolaas 
en/of andere psychiatrische en algemene ziekenhuizen, maar ook met allerhande partners 
die een aanbod hebben of kunnen hebben voor psychiatrische patiënten. Op die manier 
zou het ziekenhuis een veel ruimere waaier van activiteiten kunnen aanbieden, zonder die 
daarom zelf te moeten organiseren, om tegemoet te komen aan de grote diversiteit van 
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behoeften die patiënten hebben, zowel voor, tijdens, als na een residentiële opname. 
(Aanb) 
Het voorbije jaar heeft het ziekenhuis alvast veel energie geïnvesteerd in het opzetten van 
een netwerk met verschillende partners, als voorbereiding op een projectvoorstel in het 
kader van “artikel 107”. Een netwerkcoördinator werd intussen aangeduid voor een 
periode van 2 jaar en werkgroepen per functie werden opgericht. Het netwerk wil eind 
2014 een projectvoorstel indienen. (AV) 

 
 Het ziekenhuis heeft een aantal geformaliseerde samenwerkingsakkoorden: (AV) 

o Overeenkomst van de A-dienst, T-dienst en Sp-dienst met de D-dienst van het 
AZ Nikolaas; 

 

o Overeenkomst tussen T-dienst en A-dienst van het AZ Nikolaas; 
 

o Tussen de A-dienst, T-dienst en Sp-dienst met het PVT Casa Neri; 
 

o Associatieovereenkomst met het AZ Nikolaas; 
 

o Samenwerkingsovereenkomst met de functie ziekenhuisapotheek van het AZ 
Nikolaas; 

 

o Samenwerkingsovereenkomst met het PVT Casa Neri op basis van de B4- 
overeenkomst (opdracht in het kader van de uitbouw voor het werkingsgebied 
Vlaanderen van een gedeelte van het zorgtraject voor gedetineerde en 
geïnterneerde seksuele delinquenten met een medium risk profiel binnen de 
doelgroep van de volwassenen). 

 

Het ziekenhuis neemt deel aan volgende gesubsidieerde projecten: 
o Project ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013’; 

 

o Pilootproject Registratie van TDI in de algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen; 

 

o B4-overeenkomst (opdracht in het kader van de uitbouw voor het 
werkingsgebied Vlaanderen van een gedeelte van het zorgtraject voor 
gedetineerde en geïnterneerde seksuele delinquenten met een medium risk 
profiel binnen de doelgroep van de volwassenen); 

 

o Pilootproject ‘Ontslagmanagement in de psychiatrische ziekenhuizen’. 
 

 “Het klaverblad” is een samenwerkingsinitiatief tussen het APZ Sint-Lucia en het Centrum 
voor Geestelijke Gezondheidszorg ‘Waas en Dender’. “Het klaverblad” wil een passend 
antwoord bieden op elke hulpvraag, crisissituatie of vragen naar advies, informatie of 
expertise. (AV) 

 
 Buiten de kantooruren staat MFE “Het klaverblad” ook in voor de telefonische permanentie 

van psychiatrische thuiszorg Querido-Mozaïek. (AV) 
 

 

8.5 Cijfergegevens 
 

 In 2013 werden er 755 opnames (zonder intermediair ontslag) verricht, waarvan 448 
(59,3%) eerste opnames. De gemiddelde ligduur verschilt sterk naargelang de afdeling 
maar bedroeg gemiddeld voor het ziekenhuis ongeveer 440 dagen, in totaal werden 
83500 ligdagen gerealiseerd. (AV) 

 
 De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2013 79%, als volgt verdeeld: (AV) 

 
 

Afdeling 
 

Erkenning (2013) 2013 eigen % 
 

Gem. ligduur 

 

Ziekenhuis 
 

290 79 
 

440 dagen 



41 
Auditverslag APZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas, E960, Mei 2014

 

 

 

KIZ 
 

10 A 75 
 

19 dagen 

 

KOMPAZ 
 

10 A 92 
 

49 dagen 

 

MFE + CPS 
 

10 A 54 
 

13 dagen 

 

KVO 
 

20 A 96 
 

75 dagen 

 

KFP 
 

20 T 92 
 

397 dagen 

 

KGP 
 

30 T 94 
 

733 dagen 

 

KST 
 

29 T 84 
 

1837 dagen 

 

KBP 
 

20 T + 5 t(n) 70 (Psychose) 
 

95 (Depr/Angst) 

 

254 dagen 
 

248 dagen 

 

KPT 
 

10 A 86 
 

393 dagen 

 

KDS (ex. KDD) 
 

60 t(d) 83 
 

372 dagen 

 

KliMOP 
 

35 Sp-Psyger 82 
 

161 dagen 

 

KDB (ex. KDI) 
 

30 a(d) 96 
 

133 dagen 

 


