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1 Inleiding 

 

 
In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, waarna we specifiek 

inzoomen op een aantal afdelingen. 

 

Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode 

van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het 

auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. 

 

Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen die 

doorgegeven werden in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Het ziekenhuis maakte van 

deze mogelijkheid gebruik, deze slotbespreking ging door op 15 januari 2013, in zaal 0.02 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 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Inspectie-en-audit-van-
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interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non- 

conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

Tekortkomingen (TK) 

Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, 

maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Omdat het agentschap 

Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan, moeten ook 

deze tekortkomingen worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap 

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. 

 

Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve 

kwalificatie van de vaststellingen alsook, voor sommige non-conformiteiten, de uiterlijke 

termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de 

opmerkingen. Als er geen termijn aan gekoppeld werd, moet de non-conformiteit weggewerkt 

worden tegen de volgende audit. 

 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 
 

1.3 Auditproces 

 
Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de 

hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. Het ziekenhuis 

heeft zelfevaluaties gemaakt voor volgende thema’s: algemeen beleid, medisch beleid, 

personeelsbeleid, lerende omgeving, patiëntenrechten en ombudsfunctie, apotheek en PZ- 

afdelingen. 

 
Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 

overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek. 

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

Zorginspectie. 

 

Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de 

voorbereidende fase verkregen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de 

zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook 

bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende zorgstrategisch plan, de 

website van het ziekenhuis… 

 

Er werden 24 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 

gesprekken met 4 directieleden (waaronder de hoofdgeneesheer), 2 stafleden en het hoofd van 

de sociale dienst, 3 artsen (exclusief de hoofdgeneesheer), 8 verpleegkundigen waarvan 4 

hoofdverpleegkundigen, 1 apotheker, 3 psychologen en 1 (externe) ombudspersoon. 

 

Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: 

Averroës, Celsus, Erasmus en Galenos. 

De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde 

documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang 
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van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, 

registratiegegevens). 

 
 

1.4 Samenstelling van het auditteam 
 
 

XXXX Hoofdauditor 

  
XXXX Auditor 

  
XXXX Auditor 

  
XXXX Auditor 

  
XXXX Auditor 

  
XXXX Auditor 

 

 
1.5 Auditplan 

 
 

Dinsdag 13 November 2012 

    

9:00 – 

10:00 

Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis 

10:00 – 

12:00 

Afdelingsbezoek 1 Afdelingsbezoek 2 Afdelingsbezoek 3 

12:00 – 

13:00 

Middagmaal + Overleg auditoren (auditoren alleen) 

13:00 – 

15:00 

Ombudsfunctie en 

patiëntenrechten 

Zorgprocessen I Medicatie 

 

 

Donderdag 22 November 2012 

    

9:00 – 

11:00 

Zorgprocessen II Kwaliteitsbeleid + 

resultaten van klanten en 

medewerkers 

Afdelingsbezoek 4 

11:00 – 

13:00 

Algemeen medisch 

beleid 

Therapeutisch beleid Personeelsbeleid 

13:00 – 

14:00 

Middagmaal samen met de directie 
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14:00 – 

15:00 

Overleg auditoren (auditoren alleen) 
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2 Situering van de voorziening 
 

2.1 Contactgegevens 
 

Naam Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius 

Adres Grimbergsesteenweg 40 

Gemeente 1850 Grimbergen 

Telefoon 02 / 270 93 30 

Fax 02 / 270 91 25 

E-mail pz.st.alexius@fracarita.org 

Website www.alexiusgrimbergen.be 

Inrichtende macht vzw Provincialaat der Broeders van Liefde 

Voorzitter Raad van Bestuur XXXX 

 
 

2.2 Organogram 
 

Algemeen directeur XXXX 

Hoofdgeneesheer XXXX 

Directeur patiëntenzorg XXXX 

Adjunct-directeur patiëntenzorg XXXX 

Administratief directeur XXXX 

Facilitair directeur XXXX 

  

Voorzitter medische raad XXXX 

 

 
2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 

 

A XXXX 

T XXXX 

Sp-psychogeriatrie XXXX 

 

 
2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 

opname 

 

XXXX 

mailto:pz.st.alexius@fracarita.org
http://www.alexiusgrimbergen.be/
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2.5 Geslaagden in het examen geneesheer – hoofd van dienst 

(gedwongen opname) 
 

XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
XXXX 

 

 
 

2.6 Erkenningssituatie 

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

A (d+n) a (d) a (n) T (d+n) t (d) t (n) Sp-Psyger TOTAAL 

42 1 1 78 24 5 20 171 
bedden 

 

- Functie ziekenhuisapotheek 

 
Historische en geografische situering 

 
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen werd opgericht door de Broeders 
Alexianen. Deze broeders, ook wel Cellebroeders genoemd, zorgden al van in 1305 in 

Mechelen voor pestlijders, maar vanaf de 17de eeuw verlegden zij hun aandacht naar het 
verzorgen van psychiatrische patiënten. In 1909 verlieten zij Mechelen en vestigden zich op de 
Kraaienberg in Grimbergen, waar zij meteen een psychiatrisch ziekenhuis oprichtten. Dit 
gebouw werd vanaf de jaren 80 tot op heden vernieuwd en uitgebreid. Voor het ziekenhuis 
werd het PVT Kraaienberg bijgebouwd. Op 1 mei 1998 werd het beheer van het ziekenhuis en 
het PVT overgedragen van de Congregatie der Broeders Alexianen aan het Provincialaat der 
Broeders van Liefde. 

 

Het PZ Sint-Alexius is het enige Nederlandstalige psychiatrische ziekenhuis in de rand rond 
Brussel. Aan de andere kant van de hoofdstad zijn het Universitair Centrum Sint-Jozef te 
Kortenberg, het Universitair Psychiatrisch Centrum Salve Mater met campussen te Leuven en 
Lubbeek en het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus te Bierbeek gesitueerd. Als 
algemene ziekenhuizen zijn het UZ Brussel te Jette te vernoemen, het AZ Sint-Maria te Halle, 
het AZ Jan Portaels te Vilvoorde en de campus Asse van het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst. Op elk 
van deze sites bevindt zich een PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis). 
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3 Leiderschap 
 
 

3.1 Beleidsorganen 

 De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde beheert tal van instellingen, zowel binnen 
als buiten de gezondheidszorg: 15 orthopedagogische centra, 2 kinderdagverblijven, 7 
scholen voor buitengewoon basisonderwijs, 8 scholen voor buitengewoon secundair 
onderwijs, 38 scholen voor gewoon basis en secundair onderwijs, 3 internaten, 2 klooster- 
rusthuizen, 2 gewone rusthuizen en 15 psychiatrische ziekenhuizen, al dan niet in 
combinatie met psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen en centra voor 
arbeidszorg. Binnen de Raad van Bestuur wordt er gewerkt met verschillende 
sectorverantwoordelijken. Zo is er een sectorverantwoordelijke welzijn en buitengewoon 
onderwijs, een sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs en een sectorverantwoordelijke 
verzorgingsinstellingen. De 15 psychiatrische ziekenhuizen (14 als de fusionerende 
ziekenhuizen in Sint-Truiden als 1 worden geteld) worden door deze laatste 
sectorverantwoordelijke opgevolgd. (AV) 

 

 De Raad van Bestuur (RvB) komt wekelijks samen (behalve in de schoolvakanties) en telt 
12 leden met een diversiteit aan expertise, waarbij kennis en ervaring inzake modern 
(ziekenhuis)management en geestelijke gezondheidszorg goed vertegenwoordigd zijn. 
(SP) 
De directie van het ziekenhuis kan, wanneer ondersteuning op een of ander vlak gewenst 
is, beroep doen op de centrale coördinatiestaf van de Broeders van Liefde, die uit 
verschillende diensten bestaat (patiënten- en bewonerszorg, juridische zaken, financieel- 
economische zaken, identiteit, gebouwen, informatica en communicatie). Minstens 
maandelijks maakt men van deze mogelijkheid effectief gebruik. (SP) 

 

 Binnen de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zijn er verschillende overleggroepen 
actief, waarop bepaalde types ziekenhuismedewerkers met hun collega’s in contact 
gebracht worden en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo is er een overlegorgaan tussen 
RvB en DC (bestuursraad GGZ Broeders van Liefde), waarop alle algemeen directeurs 
van de psychiatrische centra samenkomen met de bestuurder-sectorverantwoordelijke (10 
dagvergaderingen per jaar). 
Naar analogie hiermee bestaat er ook een dergelijk overlegorgaan voor de 
hoofdgeneesheren van de psychiatrische centra van de Broeders van Liefde, voor de 
kwaliteitscoördinatoren, voor de apothekers, voor de directeurs patiëntenzorg, voor de 
administratief directeurs, voor de facilitaire directeurs, voor de hoofdboekhouders, voor de 
MPG-verantwoordelijken, voor de keukenverantwoordelijken, voor de preventieadviseurs 
en voor de werkgroepen ethiek/identiteit. (SP) Daarnaast kunnen er ook ad hoc 
overlegvergaderingen georganiseerd worden tussen de directie van het ziekenhuis en een 
afvaardiging van de Raad van Bestuur. 

 

 Het directiecomité (DC) vergadert wekelijks en bestaat uit 5 leden. Naast de algemeen 
directeur zijn er 4 departementale directeurs. De facilitair directeur neemt naast deze 
functie ook de functie van adjunct-directeur patiëntenzorg op. De directeur patiëntenzorg 
is ook (halftijds) aangesteld als netwerkcoördinator van het Netwerk GGZ Halle-Vilvoorde- 
(Brussel). Deze coördinatie neemt hij op samen met een psycholoog die de coördinatie 
deed van het team voor psychiatrische thuiszorg (SPPiT). (AV) 

 
 De medische raad wordt gevormd door de 6 psychiaters-stafleden. De hoofdgeneesheer 

maakt hierdoor deel uit van de medische raad. 
De artsen komen wekelijks samen, sommige vergaderingen (ongeveer om de 14 dagen) 
worden beschouwd als medische raden. Ad hoc zijn er “POC”-vergaderingen, dit zijn 
overlegvergaderingen van de artsengroep met de directieleden. De overblijvende 
vergaderingen van de artsen kunnen beschouwd worden als medische 
diensthoofdenvergaderingen of associatievergaderingen. Van alle vergaderingen wordt 
een verslag gemaakt. (AV) 
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 Als ethisch beleidsorgaan is er in het ziekenhuis een werkgroep ethiek die bestaat uit een 
psychiater, een psycholoog en een verpleegkundige. Bijkomend is er een werkgroep 
identiteit (voor het uitwerken van de lokale identiteitsverklaring, en bestaande uit 
medewerkers van verschillende zorgeenheden en diensten). 
Daarnaast doet men voor ethische kwesties een beroep op de Begeleidingscommissie 
ethiek en op de Toetsingscommissie ethiek van de Broeders van Liefde. De 
Begeleidingscommissie wordt gevormd door twee vertegenwoordigers van ieder 
ziekenhuis en bestaat op die manier uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, …. 
Er zijn een viertal bijeenkomsten per jaar. Naast individuele casusbesprekingen werkt 
men regelmatig aan algemene ethische adviezen (objectivering van de zorg, euthanasie, 
informatie delen…), hetzij op vraag van de Raad van Bestuur van de Broeders van Liefde, 
hetzij op basis van de problematiek die via de casussen aan bod kwam. De 
Toetsingscommissie staat in voor het goedkeuren van allerhande onderzoeksaanvragen. 
(AV) 
Uit de bevraging en de rondgang blijkt dat medewerkers niet goed weten bij wie ze terecht 
kunnen wanneer ze een ethische vraag hebben. In de praktijk worden dan ook zo goed als 
geen ethische problemen van op de werkvloer aangekaart. (TK) Het is noodzakelijk dat de 
werkgroepen ethiek en identiteit beter bekend gemaakt worden en via allerhande acties 
regelmatig, minstens jaarlijks, terug onder de aandacht gebracht worden van alle 
ziekenhuismedewerkers. (Aanb) 

 

 Naast de hierboven genoemde beleidsorganen zijn er nog heel wat andere 
adviesorganen, commissies, comités en werkgroepen actief. Op instellingsniveau gaat het 
om: (AV) 

- Permanent Comité Rampenplan; 

- Werkgroep informatica; 

- Werkgroep keuken en HACCP; 

- Werkgroep EHBO; 

- Werkgroep agressie; 

- Vakgroep Verpleegkunde, Maatschappelijk werk, Psychologie, Ergo en PMT; 

- Coördinatiecomité patiëntveiligheid; 

- Werkgroep Zorgcommunicatie; 

- De ondernemingsraad; 

- Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

- De syndicale delegatie; 

- Het Medisch Farmaceutisch Comité; 

- Het Comité Medisch Materiaal; 

- Het Comité Ziekenhuishygiëne; 

- De Lokale Begeleidingscommissie Ontslagmanagement; 

Van al deze overlegmomenten worden verslagen gemaakt. Daarnaast zijn er nog comités 
en werkgroepen per departement. (AV) We bevelen aan het organogram te actualiseren 
(stuurgroep patiëntenzorg bestaat niet meer, net als werkgroep geneesmiddelendistributie) 
(Aanb) 

 

 Van de hierboven vernoemde beleidsorganen beschikt enkel het directiecomité over een 
beschrijving. We vinden het belangrijk om van alle beleidsorganen een formele 
beschrijving te maken, met doel, samenstelling, vergaderfrequentie, taken en 
bevoegdheden en deze functieomschrijvingen voor iedereen beschikbaar te maken. Op 
die manier kan het voor alle medewerkers duidelijk zijn welke overlegorganen er zijn en tot 
welke organen medewerkers zich kunnen wenden bij bepaalde vragen of problemen. 
(Aanb) 

 

3.2 Organisatiestructuur 
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 De algemeen directeur en de directeur patiëntenzorg volgden een opleiding uit de 
gezondheidssector. Daarna deden ze ervaring op binnen en buiten het ziekenhuis, niet 
alleen op de werkvloer zelf, maar ook als leidinggevende. Bovendien volgden beiden 
verschillende opleidingen (sociaal recht, management in de Welzijns- en 
Gezondheidszorg, master in de wijsbegeerte en gedragswetenschappen) die van pas 
komen bij de taken die ze nu moeten vervullen. Ook de adjunct-directeur patiëntenzorg/ 
facilitair directeur volgde een managementsopleiding gericht op welzijns- en 
gezondheidszorgorganisaties. 
De hoofdgeneesheer is aangesteld voor onbepaalde duur voor 3 halve dagen (12 uur) per 
week. Daarnaast werkt hij gedurende 4 halve dagen (18 uur) als psychiater in het 
ziekenhuis. (AV) 
In tegenstelling tot zijn collega-directieleden heeft hij geen opleiding gevolgd in 
ziekenhuismanagement, (Aanb) maar participeert hij wel, net als zijn collega’s, aan de 
managementdagen die door het provincialaat worden georganiseerd voor de 
leidinggevenden, en waarvan een deel uit scholing bestaat. 

 

 De hoofdgeneesheer kan bij de vervulling van zijn taken een beroep doen op 1 uur per 
week administratieve ondersteuning via het medisch secretariaat. (AV) 
De adjunct-directeur wordt, als facilitair directeur, door een stafmedewerker ondersteund 
(de vroegere facilitair directeur), die 1 dag per week de lopende renovatiewerken helpt 
opvolgen. Deze ondersteuning zal vanaf volgend jaar worden uitgebreid met een andere 
stafmedewerker die 1 dag per week de database voor het magazijnprogramma zal helpen 
samenstellen en met een tijdelijke stafuitbreiding voor ondersteuning van de interne 
verhuis en de zorgreorganisatie. (AV) 
Desalniettemin blijkt het takenpakket van de directeur en adjunct-directeur patiëntenzorg 
op dit moment te uitgebreid ten opzichte van de tijd die ze er aan kunnen besteden. 
Hierdoor bleef er dit jaar onder andere te weinig tijd over om alle coachingopdrachten ten 
aanzien van de medewerkers die ze aansturen, uit te voeren. We bevelen aan blijvend de 
verhouding tussen takenpakket en jobtime te bewaken en zo nodig bij te sturen. (Aanb) 

 

 Er is veel ad hoc overleg tussen de directieleden onderling. De apotheker maakt geen 
deel uit van en wordt zelden uitgenodigd op het directiecomité (bv. bij de opstart van het 
elektronisch medicatievoorschrift), specifieke punten rond de medicatiedistributie en het 
elektronisch voorschrift komen eerder aan bod op de werkgroep apotheek die 4 à 5 keer 
per jaar samenkomt. Verder is er 4 keer per jaar overleg met de hoofdgeneesheer en 
directeur patiëntenzorg op de vergaderingen van het medisch farmaceutisch comité (met 
aansluitend het comité medisch materiaal en het comité ziekenhuishygiëne). Daarnaast is 
er ad hoc overleg tussen de algemeen directeur en de apotheker en tussen de 
hoofdgeneesheer en de apotheker (ongeveer om de 2 weken). (AV) 

 

 In het ziekenhuis zijn er functieomschrijvingen en competentieprofielen 
De functieomschrijvingen van de verschillende directieleden zijn samengebracht in het 
document van de Broeders van Liefde (sector geestelijke gezondheidszorg) “Missie en 
kritische doelen / Leiderschapsfilosofie / Functieomschrijving van het directieteam en de 
directieleden”. Hierin schenkt men eerst aandacht aan de missie en de visie van de 
Broeders van Liefde, gevolgd door de vertaling hiervan voor de sector geestelijke 
gezondheidszorg. Vervolgens staat men stil bij de leiderschapsstijl die de Broeders van 
Liefde beogen, om erna per beleidsdomein een beschrijving te geven gekoppeld aan het 
directielid dat hiervoor verantwoordelijk is. (SP) De functieomschrijvingen voor de facilitair 
en administratief directeur die hier in staan zijn eerder beperkt en te algemeen opgesteld 
om sturend te kunnen zijn. Bovendien is er geen apart functieprofiel voor de adjunct- 
directeur patiëntenzorg. (Aanb) 
Daarnaast heeft het ziekenhuis de voorbije jaren competentieprofielen opgesteld voor 
bijna alle functies. Op het niveau van de directie is er een algemeen competentieprofiel 
“directielid”. (AV) 
We vinden het belangrijk om op het niveau van de instelling deze functieomschrijvingen en 
competentieprofielen samen te brengen en op elkaar af te stemmen zodat er finaal voor 
alle leidinggevende functies een actueel functie- en competentieprofiel voorhanden is, dat 
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dan kan gebruikt worden bij functionerings- en/of evaluatiegesprekken, bij keuze van 
bijscholingen en aanwervingen. (Aanb) 

 

 Binnen het medisch departement zijn er geen medische diensthoofden per kenletter, maar 
is er per afdeling (= “zorgeenheid”) een afdelingsarts aangeduid. Het medisch beleid wordt 
gezamenlijk bepaald en uitgewerkt op de wekelijkse vergaderingen van de psychiaters / 
medische raden. (AV) 

 

 De verpleegkundigen, paramedici, psychologen en het begeleidend en ondersteunend 
personeel vormen het departement patiëntenzorg. 
In het departement onderscheidt men twee sectoren en een stafdienst. (AV) 

o De sector “spiltherapieën” omvat 4 vakgroepen (ergo- en creatieve therapie, 
psycho-motore therapie, psychologie en maatschappelijk werk), met aan het 
hoofd telkens een voorzitter (zonder hiërarchische positie). 

o De sector verpleegkunde omvat het verplegend en verzorgend personeel van 
de 6 zorgeenheden (en de groep van het PVT Kraaienberg, die niet bij het 
ziekenhuis behoort, maar wel aansluit bij het verpleegkundig overleg), met aan 
het hoofd van iedere afdeling telkens een teamcoördinator. 

o De stafdienst tenslotte bestaat uit 6 personen: er zijn twee stafmedewerkers 
“patiëntenzorg & kwaliteitszorg, vormingscoördinator en begeleider intreders & 
herintreders”, een stafmedewerker “informatie & registratie (MPG)” die tevens 
veiligheidsconsulent is, een verpleegkundig specialist/ medisch-technische 
dienst” die tevens tabacoloog is ,een “begeleider Infomedic®/ medewerker 
vorming / medisch-technische dienst” en één informaticus. 

 

 Het therapeutisch beleid op iedere zorgeenheid wordt bepaald en uitgewerkt door een 
multidisciplinaire stuurgroep, bestaande uit een (afdelings)arts, een zorgcoördinator 
(afdelingspsycholoog) en een teamcoördinator, die minstens tweemaandelijks bijeenkomt. 
(AV) 

 

 Het departement patiëntenzorg wordt op het moment van de audit aangestuurd door de 
directeur patiëntenzorg (halftijds), samen met de (deeltijdse) adjunct-directeur. (AV) 

o De directeur patiëntenzorg komt 2 à 3 keer per jaar samen met de 
vakgroepvoorzitters. De aansturing van de vakgroepen gebeurt voornamelijk 
op de grotere operationele zaken en veel minder op het inhoudelijke vlak. Dit 
luik wordt bewaakt door de vakgroepvoorzitters. 

o Om de 14 dagen vergadert de directeur patiëntenzorg met de 
teamcoördinatoren. 

o Twee keer per jaar zijn de directeur patiëntenzorg en zijn adjunct betrokken bij 
de bespreking van de afdelingsbeleidsplannen (samen met de andere 
directieleden en de kwaliteitscoördinator) en de stuurgroepen van elke 
zorgeenheid. 

o Verder woont de directeur patiëntenzorg de beleidsgroep bij en het overleg van 
de directie met de artsen (POC). 

o De vakgroep verpleegkunde wordt aangestuurd door de adjunct-directeur. 
o De dienst onthaal, die niet echt bij het departement patiëntenzorg hoort, wordt 

gecoördineerd door de adjunct-directeur patiëntenzorg. 
 

 In totaal kunnen de zorgeenheden beroep doen op 32,52 VTE aan paramedische, 
psychologische, opvoedkundige, diëtische en psychosociale ondersteuning, met name: 
(AV) 

- 5,60 VTE masters in de psychologie; 

- 3,80 VTE ergotherapeuten; 

- 3,00 VTE bewegingstherapeuten; 

- 0,70 VTE kinesitherapeuten; 

- 1,00 VTE tuintherapeuten (inclusief de asinotherapie); 

- 2,80 VTE andere therapeuten (waaronder creatherapie en arbeidszorg); 

- 5,80 VTE bachelors orthopedagogie; 
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- 1,00 VTE opvoeders; 

- 1,37 VTE bachelor logopedisten en 0,95 VTE masters in de logopedie; 

- 0,70 VTE diëtisten (en master in de gezondheidsleer); 

- 6,75 VTE maatschappelijk assistenten. 

Er zijn 7 psychologen tewerkgesteld binnen het ziekenhuis. De meerderheid van de 
psychologen heeft een bijkomende psychotherapeutische opleiding genoten. 
Er wordt van elke psycholoog verwacht dat hij/zij in staat is om diagnostisch te werken. De 
psychologen van de opname-afdeling hebben hierover, omwille van de hogere nood, extra 
vorming gekregen. De andere psychologen kunnen, wanneer nodig, beroep doen op die 
extra expertise. De vakgroep psychologie beheert het testmateriaal en het thema 
‘diagnostiek’ wordt regelmatig op de agenda van de vakgroepvergadering geplaatst. 

 
Alle psychomotore therapeuten hebben een bijkomende opleiding in de GGZ gevolgd. 
Binnen de ergotherapie hebben 3 van de 4 therapeuten een bijkomende opleiding in 
creatieve therapie gevolgd. De balans tussen specifieke (met een therapeutisch doel) en 
aspecifieke (ter bevordering van de ontspanning of activatie) therapieën is momenteel in 
evenwicht, maar men wenst in de toekomst nog meer therapeutische activiteiten aan te 
bieden. 

 

Men beschikt momenteel niet over muziektherapeuten. (Aanb) 
 

Diëtisten maken deel uit van het facilitair departement (de keuken), maar hebben een 
apart competentieprofiel. Dit laat hen toe op de afdeling groepsactiviteiten te organiseren 
(kooksessies rond gezonde voeding). Vanuit die optiek participeren zij dan aan de 
interdisciplinaire teamvergaderingen van de afdeling en kunnen zij deelnemen aan de 
intervisie zoals de andere paramedici. (AV) 

 

In het ziekenhuis beschikt men over een “tuintherapeut” die ondermeer asinotherapie 
aanbiedt. De tuintherapeut is een psychiatrisch verpleegkundige die zich is gaan 
toeleggen op deze therapievorm. Vanuit iedere afdeling kan een groepje patiënten helpen 
bij de verzorging van een aantal ezels. Op deze manier bereikt men een subgroep van 
patiënten die zich door andere therapievormen minder aangesproken voelen. (SP) 
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4 Beleid en strategie 
 
 

4.1 Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en 

strategie 

 
 Missie en visie werden in 2006 opgesteld door medewerkers, directieleden en de Raad 

van Bestuur na een bottom-up bevraging. In 2011 werden de missie en visie bijgewerkt. 
Dit resulteerde in nieuwe strategische en operationele doelstellingen en een specifieke 
identiteitsverklaring. Deze verklaring is opgebouwd rond 4 kernthema’s (gastvrijheid, 
professionaliteit, innovatie en respect) die de basis vormen van het algemeen en 
kwaliteitsbeleid in dit ziekenhuis. (AV) 

 

 Het (psycho-)therapeutisch kader wordt op het niveau van de zorgeenheid bepaald door 
de stuurgroepen. (AV) Dit kader en de behandelvisie wordt te weinig geëxpliciteerd. Alle 
zorgeenheden beschikken over een afdelingsbeleidsplan, maar dit kadert eerder binnen 
het algemeen en het kwaliteitsbeleid (in enge zin), terwijl de eigen visie en het (psycho-) 
therapeutisch beleid hierin weinig of niet aan bod komen. (TK) 
Vanuit de directie wordt aan de stuurgroepen enkel een algemeen therapeutisch kader 
aangereikt: de zorg moet laagdrempelig en vraaggestuurd georganiseerd worden, het 
ziekenhuis wenst een aanbod algemene psychiatrie te realiseren naar de 4 doelgroepen 
(cfr. infra), er moet zowel aandacht zijn voor crisisinterventie als voor langdurige 
behandeling en er dient voldoende belang gehecht te worden aan ontslagmanagement. 
Eens een zorgeenheid een (psycho-)therapeutisch kader heeft gekozen, is er wel de 
verwachting dat iedereen binnen hetzelfde team door dezelfde bril kijkt. De directeur 
patiëntenzorg volgt dit op via de vormingsaanvragen. (AV) De halfjaarlijkse besprekingen 
van het beleidsplan zouden kunnen benut worden voor opvolging en inhoudelijke 
aansturing, maar dit gebeurt tot op heden nog te weinig. (TK) 

 

 Daarnaast staat er in het zorgstrategisch plan van het ziekenhuis dat men evidence-based 
wil werken. Dit wordt door de directie nog te weinig kritisch bevraagd. (TK) 
Het verdient aanbeveling om de eigen werkmethodes en het eigen denkkader verder te 
expliciteren en te toetsen aan multidisciplinaire richtlijnen, zoals bijvoorbeeld deze van het 
Trimbosinstituut. (Aanb) Momenteel gebeurt dit al door alle disciplines en voor alle 
therapievormen die men aanbiedt op Galenos en op Erasmus. (SP) 
Wat betreft de outcome-meting zal men in de nabije toekomst van start gaan met het 
gebruiken van QuestManager®. Dit elektronische hulpmiddel laat toe de 
probleemgebieden van de patiënt systematisch te bevragen en de vorderingen binnen elk 
probleemgebied in kaart te brengen. (AV) 

 

 Binnen het ziekenhuis is gekozen voor (een aangepaste versie van) de Balanced Score 
Card (BSC) als kwaliteitsmodel en om beleidsdocumenten en evaluatiedocumenten vorm 
te geven. De BSC is opgebouwd rond 4 perspectieven: een financieel, een omgevings-, 
een personeels- en een zorgperspectief. Deze vier perspectieven keren terug binnen elk 
van de 4 thema’s waarrond het beleid is opgebouwd. (AV) 

 

 Vervolgens heeft men veel inspanningen gedaan om deze beleidsinstrumenten praktisch 
in te vullen en om tot beleidsparticipatie te komen zowel op niveau van de directie en 
middenkader, als op de werkvloer binnen de verschillende departementen. (SP) 

o In 2006 werd de keuze gemaakt om beleidsplannen te ontwikkelen op basis 
van sterkte-zwakte analyses. Er werden SWOT’s gemaakt op directieniveau, 
binnen het facilitair departement en op het niveau van de zorgeenheden. Op 
Galenos werd in 2008 en 2010 een SWOT (specifiek rond de interdisciplinaire 
patiëntenbespreking) opgesteld, op Erasmus gebeurde dit in 2010. 

o Vervolgens werden er beleidsplannen ontwikkeld op alle niveaus van de 
organisatie (provincialaat, directie, departement, dienst-zorgeenheid, 
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werkgroep) en werden indicatoren gedefinieerd om deze doelstellingen te 
evalueren. Al deze beleidsplannen worden halfjaarlijks besproken met de 
directie. De beleidsdoelstellingen en indicatoren zijn, samen met de 
voornaamste punten uit de halfjaarlijkse besprekingen, samengebundeld in het 
zorgstrategisch beleidsboek, dat jaarlijks wordt bijgewerkt. 

o Daarnaast stelt men jaarlijks een algemeen en medisch jaarverslag op. Het 
algemeen jaarverslag bevat naast algemene cijfers enkel een luik over de inzet 
van stagiairs en studenten en de (her)intreders. Het medisch jaarverslag geeft 
een beknopt beeld van de medische en paramedische verwezenlijkingen. 

 

 Ondanks deze inspanningen voelt men aan dat men er nog onvoldoende in slaagt om het 
beleid tot op de werkvloer te vertalen, terwijl men zich op de werkvloer onvoldoende 
aangesproken voelt om beleidsmatig te denken en te werken. Dit merkt men bij de 
tussentijdse evaluaties, waarbij men vaststelt dat een indicator jaar na jaar niet behaald 
wordt, maar waarmee men soms niets aanvangt tenzij dit keer op keer “bespreken met de 
directie”. Andere indicatoren worden dan gehaald zonder veel bijzondere inspanningen, 
maar worden niet vervangen door andere indicatoren, alhoewel dit de bedoeling is. (TK) 

 

We zien verschillende oorzaken van dit probleem, waardoor we aanbevelen om op 
verschillende manieren actie te ondernemen. (Aanb) 

o We menen dat de vertaalslag van wat men beleidsmatig wil bereiken naar 
concrete acties op de werkvloer moet herbekeken worden. Momenteel staat in 
die vertaling het zorgstrategisch beleidsboek centraal, maar dit boek van maar 
liefst 221 pagina’s bevat zoveel doelstellingen, indicatoren en metingen, dat 
het niet meer duidelijk is wat nu belangrijk is voor iedere individuele 
medewerker op de afdelingen. 

 
In het zorgstrategisch beleidsboek worden twee methodieken vermengd: de 
opvolgmethodiek die eigen is aan de BSC en de verbeterdynamiek die eigen is 
aan de PDCA-cyclus. Dat resulteert onder andere in een (te) groot aantal 
indicatoren. Het is ondoenbaar om daarvan een voldoende gevatte feedback te 
maken voor de medewerkers op de afdelingen, laat staan om hen mee te laten 
stappen in deze methodieken. 

o Momenteel zijn het algemeen en het medisch jaarverslag zeer beknopt (het 
algemeen jaarverslag is bijna beperkt tot een jaarverslag over het 
personeels/studentenbeleid), en is het niet duidelijk welke plaats ze innemen in 
de beleidscyclus van het ziekenhuis. We bevelen aan om de jaarverslagen (op 
instellings- en afdelingsniveau) meer op te bouwen rond de indicatoren die de 
toestand van de instelling weerspiegelen in combinatie met de voornaamste 
resultaten van grote verbeteracties en de beleidsplannen te beperken tot de 
verbeteracties en –indicatoren die passen binnen de PDCA-cyclussen en het 
specifieke therapeutische beleid op de zorgeenheden. 
De zesmaandelijkse besprekingen kunnen zo een gerichter beeld geven van 
de afdelingskeuzes en de resultaten van de afdelingsverbeteracties. 
De nieuwe identiteitsverklaring en de herstructurering van de afdelingen kan 
een goede aanleiding zijn om deze selectieoefening te maken. 

o We bevelen aan om binnen het ziekenhuis een bepaalde systematiek te 
brengen in het opstellen van SWOT’s, aangezien de verbeterdoelstellingen op 
basis hiervan gekozen worden. Nu hebben sommige afdelingen veel SWOT’s, 
andere weinig, zijn er voor sommige subthema’s SWOT’s, voor andere geen. 
Een zekere planning en een regelmatige up-date van de bestaande SWOT’s is 
hierbij noodzakelijk. We bevelen daarnaast ook aan om bij het opmaken van 
een SWOT naast alle zorgverleners ook (ex-)patiënten te betrekken. 

o De beleidsplannen worden zesmaandelijks besproken met de directie en de 
kwaliteitscoördinator (= de stuurgroep kwaliteit). Deze stuurgroep moet haar 
sturende taak meer opnemen en de lopende initiatieven/projecten kritischer 
evalueren. Zo zijn er momenteel bv. teveel indicatoren die hun doel voorbij 
schieten omdat het streefdoel reeds jaren bereikt is, omdat het streefdoel niet 
realistisch is (vaak 100%) of omdat er, ondanks het feit dat het streefdoel niet 
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bereikt wordt, onvoldoende bijsturende acties plaatsvinden. Het is de taak van 
de stuurgroep kwaliteit om het aantal verbeterprojecten beheersbaar te 
houden, te waken over de SMART-formulering van de doelstellingen en 
gerichter resultaten na te streven. 

o Verbeterdoelstellingen op het niveau van de directie hebben vaak een 
weerslag op de doelstellingen van alle afdelingen. Indien er doelstellingen zijn 
die ook op afdelingsniveau moeten behaald worden, dienen deze in ieder 
afdelingsbeleidsplan opgenomen te worden zodat het overzicht volledig blijft, 
de workload juist kan ingeschat worden en de opvolging van doelstellingen 
gerichter kan verlopen. 

o Tot op heden leverden alle diensten en afdelingen een deel van het 
zorgstrategisch beleidsboek aan. Deze bijdragen weerspiegelen grotendeels 
de algemene werking van de dienst. Het zou goed zijn meer aspecten over de 
(therapeutische) zorgverlening door de verschillende groepen zorgverleners 
hierin op te nemen. Zo zouden ook de bijdragen van de paramedici aan de 
patiëntenzorg een prominentere plaats krijgen. 

 
 

4.2 Lerende omgeving 

 
Beleid en strategie 

 

 Binnen het Sint-Alexiusziekenhuis wordt via verschillende kanalen aan kwaliteit gewerkt 
o.a. (AV) 

o door middel van beleidsplannen. Elke afdeling beschikt over een beleidsplan 
met een opsomming van de verbeterdoelstellingen. 

o door middel van (de registratie van) incidentmeldingen. Analyses leiden tot 
verbeteracties. 

o door middel van verschillende werkgroepen zoals patiëntveiligheid (FOD- 
project), het project kwaliteit van de verpleegkundige activiteit (van de Federale 
Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit) en andere 
werkgroepen en projecten zoals de geneesmiddelendistributie, de kwaliteit van 
het interdisciplinair syntheseverslag, de registratie afzondering… 

 

 Binnen het Sint-Alexiusziekenhuis gaat heel wat aandacht naar opleidingen rond 
kwaliteit(smanagement). (SP) 

o De directieleden, de kwaliteitscoördinator en enkele leidinggevenden volgden 
de opleiding ‘Management in de Welzijns- en Gezondheidszorg’ of een 
vergelijkbare opleiding, waarin o.a. de BSC aan bod kwam. 

o Leidinggevenden en de psychiaters kregen een meerdaagse opleiding over 
‘werken met beleidsplannen en beleidsopvolging’. 

o Verder werden individuele vormingen over diverse kwaliteitsaspecten gevolgd 
door verscheidene medewerkers. Momenteel is de kwaliteitscoördinator een 
opleiding rond interne audits aan het vervolmaken. 

o Er is geen ziekenhuisbrede opleiding voor de basismedewerkers over de 
‘ruime’ aspecten  van het gevoerde kwaliteitsbeleid. (Aanb) 

 

 De voornaamste overlegstructuren omtrent kwaliteit en patiëntveiligheid in dit ziekenhuis 
zijn: (AV) 

o De stuurgroep kwaliteit, gevormd door de voltallige directie en de 
kwaliteitscoördinator, komt zesmaandelijks samen om de voortgang van de 
beleidsplannen te beoordelen. 

o De stuurgroep patiëntveiligheid, bestaande uit de stuurgroep kwaliteit 
aangevuld met stafleden, preventieadviseurs en de teamcoördinatoren, komt 
een 5-tal keer per jaar samen om de belangrijkste incidenten te analyseren en 
om de hierop gebaseerde verbeteracties te bespreken. 
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Processen 
 

 Er lopen heel wat kwaliteitsprojecten en verbeterprojecten in het ziekenhuis. (SP) De 
verbeterprojecten zijn onvoldoende overzichtelijk opgelijst en worden onvoldoende 
concreet opgevolgd : (TK) 

o Een aantal verbeteracties staan in de beleidsplannen, andere niet. Het is 
belangrijk een volledig overzicht te hebben van alle verbeteracties. 

o Het ziekenhuis beschikt niet over een kwaliteitshandboek zoals voorzien in het 
kwaliteitsdecreet. Allerlei documenten geven richting aan de uitbouw van de 
kwaliteit binnen het ziekenhuis. 

o Men moet duidelijke keuzes maken om tot een beheersbare lijst van projecten te 
komen (prioriteren). De gekozen projecten dienen met de nodige slagkracht 
uitgevoerd te worden, wat betekent dat er heel gericht naar een SMART 
geformuleerde doelstelling moet toegewerkt worden binnen een bepaalde timing. 
De opvolging en bijsturing dient duidelijker en efficiënter te gebeuren. 

 

 De betrokkenheid van een aantal artsen aan het kwaliteitsbeleid is beperkt. De 
hoofdgeneesheer maakt wel deel uit van de stuurgroep kwaliteit. (AV) 

 

 Het ziekenhuis beschikt over een meldingssysteem in kader van risicomanagement en 
patiëntveiligheid. Er zijn per incident 4 feedbackmomenten voorzien (mail met bevestiging 
van de melding, bespreking met de betrokkenen bij analyse, het definitieve rapport met de 
weerhouden verbeteracties, toelichting van het rapport in het coördinatiecomité 
patiëntveiligheid). (AV) De analyse van de individuele incidenten gebeurt via PRISMA. 
Men beschikt over een overzicht van meldingen en adviezen. (SP) 

 

 Niettegenstaande verschillende afdelingen (Zeno, Galenos, Erasmus) beschikken over 
een SWOT, is er geen algemene klinische sterkte-zwakte analyse van het ziekenhuis. 
(TK) 

 
 Binnen de vier verplichte domeinen (volgens het kwaliteitsdecreet) werden volgende 

verbeterprojecten ondergebracht door het ziekenhuis: (AV) 
o Klinische performantie: methodiek ontslagmanagement, kwaliteit van het 

interdisciplinair syntheseverslag, geneesmiddelendistributie, registratie 
afzonderingen, … 

o Operationele performantie: organisatie van seminaries, werkgroepen, 
energiebesparingen, herstellingen. 

o Tevredenheid van de medewerker: functioneringsgesprekken, gevolgde uren 
VTO, volledigheid van personeelsdossiers op de afdelingen, kortdurende 
ziektedagen, functieomschrijvingen, … 

o Tevredenheid van de gebruiker: evaluatie in opnamebrochure, metingen over 
de tevredenheid over de voeding, specifieke verbeteracties op de afdeling 
Zeno (o.a. familieuitnodigingen). 

 
 

Resultaten 
 

 In 2011 werden 97 incidentenmeldingen m.b.t. patiëntveiligheid ontvangen (hiervan zijn er 
59 brandmeldingen). We bevelen aan de branddetectie te herevalueren, zodat geen 
gewenning optreedt aan eventuele ‘valse’ brandmeldingen. (Aanb) 

 

 Er gebeuren binnen het ziekenhuis en binnen de verbeterprojecten heel wat metingen 
(o.a. % ontslagbrieven binnen de 7 dagen, medicatiefouten, correcte registratie van 
afzonderingen…). (SP) 

 
 Patiëntveiligheid wordt in dit ziekenhuis ook via elektronische hulpmiddelen in de zorg 

bevorderd: (SP) 
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o In 2013 zal “QuestManager®” in gebruik genomen worden. Dit omvat een 
elektronische screening van de probleemgebieden van de patiënt. 

o Het gebruik van Infomedic®, waar bij voorgeschreven medicatie de ongewenste 
effecten automatisch worden gemeld en de interacties met andere medicatie. 

o Het gebruik van REGAS®, het elektronisch patiëntendossier waarin linken naar 
procedures en gegevensverzameling vervat zitten. 

 

 Het ziekenhuis behaalde het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds. (SP) 

 

 
4.3 Formele samenwerkingsovereenkomsten (intern) 

 De algemene regeling (“reglement van inwendige orde van de medische staf van het 
ziekenhuis”) dateert van 01/12/2005. Daarnaast is er ook een financiële regeling 
(reglement centrale inning). (AV) 

 

 In het ziekenhuis zijn er een aantal informele afspraken (bv. regeling tussen afdelingen 
over gebruik van de separatiekamers, regeling tussen opnameafdeling en 
behandelafdelingen). Deze afspraken zouden sterker geformaliseerd kunnen worden. 
(Aanb) 



20 

Auditverslag PZ St.-Alexius, Grimbergen, E944, November 2012 
 

5 Middelen 
 

5.1 Infrastructuur 

 Qua brandveiligheid beschikt het Sint-Alexiusziekenhuis niet over een recent verslag van 
de brandweer en een attest van de burgemeester. Het verslag van de brandweer dateert 
van 15/10/2007 en het attest van de burgemeester van 26/10/2007. (NC) 

 

 Infrastructureel stamt het oudste gedeelte van het ziekenhuis uit 1909. Deze delen werden 
tussen 1999 en 2007 stelselmatig gerenoveerd en bieden nu onderdak aan de 
administratieve en logistieke diensten. 

 

Aan het oorspronkelijke gebouw uit 1909 werden in de jaren 80 twee nieuwbouwvleugels 
toegevoegd, met daarin het revalidatiecomplex (sport- en turnzaal, kinesitherapielokalen, 
therapiebad), technische ruimten/magazijn en een losstaand gebouw met 91 bedden 
(Galenos, Celsus en Erasmus). Het zwembad is intussen verbouwd tot polyvalente zaal. 

 
Een tweede fase startte in april 1994 en hield een nieuwbouw in voor 31 A-bedden en 30 
Sp-psychogeriatrie-bedden (Avicenna en Averroës), samen met het medisch centrum en 
de rest van de technische ruimten. 

 

Tien jaar later volgde dan een nieuwbouw voor de dagkliniek (Zeno, links van de 
hoofdingang), de keuken en de cafetaria (rechts van de hoofdingang). (AV) 

 

 De verpleegafdelingen vertonen een aantal infrastructurele tekortkomingen: (TK) 

o Er werd gebruik gemaakt van doucheslangen en gordijnstangen in de sanitaire 
ruimten, wat een risico kan inhouden bij suïcidaliteit; 

o In alle kamers hangen stevige gietijzeren verwarmingselementen. Ook hieraan 
kan een suïcidale patiënt zich ophangen; 

o Er zijn relatief veel tweepersoonskamers, terwijl de verzorging van 
psychiatrische (zeker psychotische) patiënten zich hiertoe niet steeds even 
goed leent. Bovendien worden de meeste eenpersoonskamers ingenomen 
door langverblijvers waardoor nieuwe patiënten hier zo goed als geen gebruik 
van kunnen maken. 

o De kamers maken een verouderde indruk en zijn ingericht met basismeubilair. 
o Het hulpoproepsysteem in de badkamers met bad is uitgerust met een 

trekkoord om het hulpoproepsysteem te bedienen. 
o Met uitzondering van de afdelingen gerontopsychiatrie en crisisinterventie zijn 

de doucheruimten en sanitaire cellen niet rolstoeltoegankelijk. 
 

 De afzonderingskamers bij de afdeling Galenos en Averroës vertonen belangrijke 
tekortkomingen waardoor de veiligheid van de patiënten onvoldoende kan gegarandeerd 
worden. (NC) 

o In de kamers is er geen auditief contact mogelijk met de afgezonderde 
patiënten en beschikken de patiënten niet over een oproepsysteem. Samen 
met de discontinue videomonitoring en de afstand tot de verpleegpost is 
hierdoor onvoldoende contactmogelijkheid met en toezicht op de afgezonderde 
patiënten. 

o Tussen het bed en de deur bevindt zich een vaste houten tablet, waaraan men 
zich kan verwonden. 

o De wanden en de vloer in de afzonderingsruimten van Averroës vertonen 
scherpe kanten (gevaar voor automutilatie). 

Positief is wel dat er visueel contact mogelijk is alvorens de kamer te betreden. De 
patiënt kan een klok zien vanop zijn bed (temporele oriëntatie) en via het raam kan 
men buitenlicht laten invallen. (AV) 
Bovendien kan men door de afgezonderde ligging van de gang met 
afzonderingsruimten werken met verschillende niveaus van afzondering, alvorens 
de patiënt over te laten gaan naar de gesloten of open afdeling. (SP) 
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 Indien er nood is aan hulpmiddelen voor ondersteuning in de zorg huurt het ziekenhuis 
deze middelen bij de mutualiteit. (AV) De zorgeenheid gerontopsychiatrie heeft geen tillift, 
(Aanb) deze wordt nu gehuurd telkens de nood zich voordoet. 

 

5.2 ICT 

 In het ziekenhuis gebruikt men verschillende elektronische toepassingen in de zorg. 
IZOPROC® (Informatica-ondersteuning van de ZOrgPROCessen) is het 
toegangscontroleplatform dat in het centraal beheer voorziet van de toegangsrechten van 
de verschillende zorgactoren binnen de Broeders van Liefde. Via dit platform raakt men in 
het elektronisch medisch-verpleegkundig-paramedisch dossiersysteem REGAS® (van de 
gelijknamige firma) en in het elektronische medicatievoorschrijf – en beheersysteem 
(Infomedic® van RealDolmen). 
Voor de communicatie met externe artsen is men Medibridge® aan het opstarten. Vanaf 
2013 start men met een elektronische bevraging van de probleemgebieden van de patiënt 
aan de hand van QuestManager® (van Vital Health). 
Ook op de zorgondersteunende diensten zijn er verschillende softwarepakketten (bv. 
Ultimo® voor het magazijnbeheer, Segeka® voor de opmaak van uurroosters, …). 
(AV) 

 

 Naast een extranet is er ook een intranet (ALEX). Dit intranet werd recent vernieuwd. (AV) 

 

 
5.3 Patiëntendossier 

 Er werden 5 patiëntendossiers ingekeken. Daarnaast werden ook 7 isolatiefiches in 4 
afzonderingsregisters ingekeken. (AV) 

 

 Het elektronisch medisch en verpleegkundig dossier REGAS® wordt al geruime tijd op alle 
afdelingen gebruikt. Het ziekenhuis functioneerde als piloot bij de invoering van dit 
dossiersysteem in alle ziekenhuizen van de Broeders van Liefde. (AV) 

 

 Behalve het afzonderingsregister, dat nog tot het einde van dit jaar op papier wordt 
bijgehouden, worden alle dossierelementen elektronisch bijgehouden. 
Op de verpleegafdelingen werden betreffende het dossier volgende vaststellingen gedaan 
tijdens de audit: (AV) 

o Minstens per shift worden observatiegegevens neergeschreven voor iedere 
patiënt. 

o De opbouw van het dossier is identiek op alle afdelingen. 
o Een belangrijke component is het interdisciplinaire syntheseverslag. Hierbij 

worden van uit elke discipline de observaties en conclusies aangegeven. 
Hieruit worden dan doelstellingen geformuleerd, die in een aparte rubriek 
centraal in het dossier terug te vinden zijn. 

o Deze doelstellingen worden dan op hun beurt door de verschillende betrokken 
therapeuten vertaald naar de eigen manier van werken en dit is terug te vinden 
in de submappen van de afzonderlijke therapeuten. 

o In de afzonderingsregisters worden heel wat gegevens bijgehouden (reden van 
afzondering, gevaarniveau, suïciderisico, contact name met familie, …). 

o Medicatieschema’s zijn op alle afdelingen elektronisch. Men moet bij niet 
toediening van medicatie systematisch de reden aangeven. (SP) 

 

 De naleving van afspraken i.v.m. dossiers is de verantwoordelijkheid van de 
zorgcoördinatoren. (AV) 
Het patiëntendossier is niet steeds nauwkeurig ingevuld. (TK) 

o Hoewel er suïcidegevaar was bij een patiënt, kon niet worden teruggevonden 
wanneer dit gevaar geweken was of wanneer de waakzaamheid was 
verminderd. 
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o In één van de ingekeken dossiers werd een interval van 6 maanden 
vastgesteld tussen twee interdisciplinaire syntheseverslagen. Volgens de 
gesprekspartners had dit niet te betekenen dat er geen multidisciplinaire 
besprekingen hadden plaatsgevonden, maar dat de bevindingen hiervan elders 
genoteerd werden, bv. in de teamverslagen. 
Voor een goed gebruik van het dossier is het belangrijk om de multidisciplinaire 
evaluatie en/of aanpassingen qua doelstellingen steeds in de centrale rubriek 
op te nemen. 
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6 Medewerkers 
 

 

6.1 Personeelsbeleid 

 
 Er zijn op moment van de audit 143 medewerkers (116,3 VTE) actief in het departement 

patiëntenzorg. 
Er zijn 60,57 VTE verpleegkundigen. In het ziekenhuis worden 18 zorgkundigen (12,10 
VTE) tewerkgesteld. 
Deze groep wordt bijgestaan door 19 opvoeders (13, 28 VTE, ingezet als opvoeder of als 
begeleider geïntegreerd zorgteam) en 3 ziekenhuisssecretarissen (2,33 VTE). Verder zijn 
er 7 psychologen in dienst, die samen 6,08 VTE vertegenwoordigen.In het verpleegkundig 
departement heeft 45% van de medewerkers recht op de ADV-dagen. 
In het paramedisch departement (19,10 VTE) heeft 28% recht op de ADV-dagen. De 
paramedici kiezen allemaal voor de dagen. 

 
Het PZ St-Alexius heeft 4 logistieke medewerkers in dienst, die samen 3,6 VTE voorzien. 
(AV) 

 

 Er is voor elke functie binnen het verpleegkundig en paramedisch departement een 
functieomschrijving en een competentieprofiel uitgewerkt. Enkel voor de poetsdienst en de 
receptie is er nog geen functieomschrijving en competentieprofiel. (AV) 
De competentieprofielen en functieomschrijvingen zijn opgesteld door de medewerkers 
zelf (bottom up). (SP) 

Het uiteindelijke doel van de competentieprofielen en functieomschrijvingen is deze te 
gebruiken bij functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken en bij het uitschrijven van 
vacatures. (AV) 
Net als bij de procedures, verschillen deze profielen en omschrijvingen qua lay-out en 
vertonen ze geen datum van opstellen, eigenaar, autorisatie, gepland moment van 
revisie, …. Dit kan het documentbeheer bemoeilijken. (Aanb) 

 

 Het ziekenhuis werkt met referentiepersonen. Deze hebben geen apart competentieprofiel 
en functieomschrijving. 
Volgende referentiepersonen zijn werkzaam in het PZ: (AV) 

 Wondzorg 

 Diabetes 

 Medicatie – Infomedic® 

 Regas® 

 Agressie 

 

 Functioneringsgesprekken zijn verplicht. Het ziekenhuis streeft er naar jaarlijks met alle 
medewerkers een gesprek te hebben op iedere afdeling, naast de evaluatiegesprekken. 
De mate waarin men functioneringsgesprekken voert, wordt op iedere afdeling opgevolgd 
(kwaliteitsindicator). Er zijn afdelingen waar met bijna alle medewerkers (> 92%) 
functioneringsgesprekken worden gevoerd (AV) en afdelingen waar slechts 20% van de 
medewerkers een functioneringsgesprek kreeg. (TK) 

 

 Vier medewerkers (contract onbepaalde duur) uit het verpleegkundige en paramedisch 
departement namen ontslag in 2011. Met deze vier medewerkers voerde de algemeen 
directeur exitgesprekken. Volgens de verpleegkundig directeur wordt relevante informatie 
vanuit het exitgesprek doorgegeven aan de desbetreffende teamcoödinator. (AV) 

 

 De gemiddelde leeftijd van het psychiatrisch verpleegkundig personeel situeert zich tussen 
de 40 en 45 jaar. Het ziekenhuis is er zich van bewust dat ze binnen een aantal jaar veel 
expertise gaat verliezen. Hoe ze dit gaan aanpakken toekomstgericht is nog niet duidelijk. 
Momenteel worden goede werkkrachten aangespoord om verder te studeren, voorbeelden 
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hiervan zijn de brugopleiding voor verpleegkundigen, de kaderopleiding voor 
verpleegkundigen en therapeutische opleidingen voor de psychologen. (AV) 

 

 Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 
5,45 VTE, waarvan 3,815 VTE verpleegkundigen en 1,635 VTE zorgkundigen. Men 
beschikt over een mobiele equipe van 5,80 VTE, waarvan 2,00 VTE opvoeder A2, 2,80 
VTE gegradueerde verpleegkundige en 1 VTE psychologisch assistent (met artikel 54 bis). 
De mobiele equipe wordt toegewezen: 

o op dagbasis  voor ziektevervanging 
o om gepland korte afwezigheden op te vangen 
o in functie van de werkdruk. 

De verpleegkundig directeur voorziet het werkrooster van de mobiele equipe voor 3 
maanden. 

Om aanspraak te maken op een werknemer van de mobiele equipe moet dit steeds via de 
verpleegkundig directeur aangevraagd worden. 
In 2011 deed elke zorgeenheid beroep op de mobiele equipe (in totaal 282 dagen). 
Ook het dagziekenhuis kan beroep doen op de mobiele equipe. In 2011 kreeg deze 
zorgeenheid 7 dagen ondersteuning. (AV) 

 

 De vaste nachtequipe heeft een aparte overlegstructuur. Zij komen hiervoor één of twee 
keer per jaar samen. (AV) De leden van de nachtequipe worden altijd uitgenodigd voor de 
stafvergaderingen op de zorgeenheden, maar hier neemt niet altijd elk lid van de 
nachtequipe aan deel. 
Het verdient aanbeveling om alle verpleegkundigen in vast nachtdienstverband op 
regelmatige basis in dagdienst te laten werken. Momenteel gebeurt dit niet. Dit moet 
betrokkenen toelaten om bij te blijven inzake afspraken in het ziekenhuis en technieken op 
afdelingsniveau. Een gestructureerd programma voor deze dagen is aan te raden, zodat 
dit door de betrokken personeelsleden als een effectieve meerwaarde kan worden gezien. 
(Aanb) 

 

 Tussen de zorgeenheden zijn uitwisselingsprojecten mogelijk. Medewerkers kunnen een 
mutatie ter sprake brengen tijdens functionerings- en/of coachinggesprekken. (AV) 

 

 Er zijn veel veranderingen op komst in het ziekenhuis (reorganisatie van de zorg). Dit is 
momenteel nog volop onderwerp van bespreking. Januari 2013 wordt vooropgesteld als 
het moment waarop de definitieve keuzes moeten gemaakt worden door het personeel en 
daarna volgt een overgangsperiode van een aantal maanden (tot ongeveer maart 2013) 
om de gehele praktische uitvoering op punt te stellen. (AV) Niettegenstaande heel wat 
gesprekken voorzien worden in de nabije toekomst is het belangrijk om hiermee snel van 
start te gaan om de heersende onduidelijkheid te kunnen drukken. Men dient bij de 
gesprekken ook de alle zorgdisciplines voldoende te betrekken. (Aanb) 

 

 Men beschikt over een procedure disfunctioneren  voor medewerkers. (AV) 
 

 Tijdens vakantieperioden wordt er een beroep gedaan op jobstudenten (die een richting 
volgen in de gezondheidszorg). Zij worden tewerkgesteld als zorgkundigen. In 2011 werd 
er 1 jobstudent ingezet op 3 verschillende afdelingen. Er werd uitzonderlijk 1 interimkracht 
ingezet op de zorgeenheid Galenos gedurende 67 dagen. (AV) 

 

 Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius werkt nauw samen met de hogescholen en laat 
jaarlijks veel stagiairs toe in het ziekenhuis. 
Onder andere door in stagiairs te investeren heeft het ziekenhuis nog geen last van een 
tekort aan verpleegkundigen. De vacatures raken makkelijk ingevuld, op het moment van 
de audit staan er geen vacatures open. (AV) 

 

 Er is een brede waaier van ondersteuning om teamcoördinatoren 
(hoofdverpleegkundigen) te begeleiden in hun managementstaken. (SP) 

o Er werden opleidingen in managementsvaardigheden georganiseerd voor 
leidinggevenden. Dit omvatte verschillende pakketten: beleidsplannen (2006- 
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2007), competentieontwikkeling (2009-2012) en een opleiding 
ziekteverzuimbeleid en een opleiding over het voeren van 
coachinggesprekken. 

o Verschillende beleids- en werkingsgegevens worden teruggekoppeld naar 
leidinggevenden en teamcoördinatoren: 

 Het zorgstrategisch beleidsboek (jaarlijks); 
 De ziekteverzuimcijfers (halfjaarlijks); 
 Bezettingscijfers per zorgeenheid (maandelijks); 
 Cijfers over de doorverwijzing van de andere GGZ-actoren. 

 

 Vanaf 2006 heeft het ziekenhuis het ziekteverzuim actief in kaart gebracht. Naar 
aanleiding hiervan sloot men een overeenkomst met de arbeidsgeneeskundige dienst. 
Het management en de directie heeft bij deze externe dienst een opleiding gevolgd rond 
het ziekteverzuimbeleid en het voeren van ziekteverzuimgesprekken. 
Sedertdien doet men actief aan stressbeheersing op de zorgeenheden. De 
arbeidsgeneeskundige dienst licht 2 zorgeenheden per jaar door voor wat betreft 
“preventie van stressbeheersing”. Op deze manier probeert de directie en het 
management problemen op de werkvloer vroegtijdig te detecteren. (SP) 

 

 Sinds 01/01/2012 zijn er 34 meldingen van agressieincidenten. Deze agressieincidenten 
gaan van verbaal agressief gedrag tot ernstig fysiek agressief gedrag. Via REGAS® kan 
er kenbaar gemaakt worden dat er agressie geweest is, maar welke vorm werd bij deze 34 
incidenten niet meegenomen in de opvraging. (AV) 
Opvang van personeelsleden na een emotioneel ingrijpende gebeurtenis gebeurde in 
2011 in het Sint-Alexiusziekenhuis een 4-tal keer. Hierbij besteedt men aandacht aan het 
first victim (patiënt en zijn familie), het second victim (de betrokken medewerkers) en het 
third victim (de organisatie die schade ondervindt). (SP) 
Er worden ad hoc intervisies voorzien na een zware emotionele gebeurtenis, een zwaar 
incident… 
Op deze intervisie worden alle betrokken partijen uitgenodigd, indien nodig ook 
onderhoudspersoneel en technische dienst. Indien de betrokken werknemers aan de 
intervisie niet voldoende hebben, kunnen ze terecht bij hun teamcoördinator, 
verpleegkundig directeur, de arbeidsgeneesheer of psycholoog van de 
arbeidsgeneeskundige dienst, en indien nodig kan er een doorverwijzing gebeuren naar 
externe hulpverleners. In dit geval neemt het ziekenhuis de kosten voor de raadpleging 
voor haar rekening. (AV) 

 

 In het ziekenhuis werken 6 psychiaters, 1 internist (die de patiënten op somatisch vlak 
opvolgt), 1 stomatoloog (die instaat van de tandzorg van de patiënten) en een huisarts (die 
bij het comité ziekenhuishygiëne behoort). De 6 psychiaters zijn elk aangesteld voor 18 
uur klinisch werk per week, een van de artsen werkt daarnaast nog 6 uur per week in het 
PVT, terwijl de hoofdgeneesheer naast zijn klinisch werk nog 12 uur (3 halve dagen) 
besteedt aan het hoofdgeneesheerschap. (AV) 

 

 Met de lokale huisartsenkring HARNO en de lokale kwaliteitsgroep (LOK) van de 
huisartsen) is er een goed contact en wordt er regelmatig overleg of een vorming 
georganiseerd. (AV) 

 
 

6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 

 
 Het ziekenhuis beschikt niet over een uitgewerkt vormingsbeleid (algemene visie, 

procedure, aantal uren, aanvragen en inschrijvingen, tussenkomst, ...). (TK) Er is alleen 
een basisnota in combinatie met een aantal richtlijnen. Een stafmedewerker (0,9 VTE) is 
verantwoordelijk voor VTO en voor de begeleiding van de (her)intreders. 
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 De procedure die gevolgd wordt bij (her)intreders is terug te vinden in het algemeen 
jaarverslag van 2011 en op het intranet van het ziekenhuis. (AV) 

 

 Twee keer per jaar wordt een onthaaldag voor de nieuwe medewerkers georganiseerd. 
Op deze onthaaldag wordt algemene informatie rond de ziekenhuiswerking gegeven, 
evenals een voorstelling van de verschillende medewerkers/functies. Daarnaast krijgen de 
nieuwe medewerkers een rondleiding in het ziekenhuis. 
Daarnaast zijn er 2 tot 3 inscholingsdagen per nieuwe medewerker individueel afgestemd 
volgens de dienst/functie die de werknemer in het ziekenhuis gaat vervullen. 
Tot slot wordt men op afdelingsniveau gekoppeld aan een peter/meter gedurende de 
eerste maanden op dienst. (AV) 
Niet alle diensten hebben een dienstspecifieke inscholingshandleiding uitgewerkt. (TK) 

 

 Er wordt niet systematische gepeild naar de vormingnoden tijdens de functionerings- 
gesprekken. (Aanb) 
Elke medewerker kan 10u per jaar interne of externe vorming volgen. Ook langdurige 
opleidingen worden toegelaten (brugopleiding voor verpleegkundigen, een therapeutische 
opleiding voor psychologen, de kaderopleiding, …). (AV) 

 

 Tijdens dienstvergaderingen kunnen specifieke dienstopleidingen aan bod komen. (AV) 
 

 Er wordt niet steeds opleiding voorzien bij de invoering van nieuwe procedures. (TK) 
Opleiding werd wel gegeven bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier en 
Infomedic®. 

 
 

6.3 Vrijwilligers 

 
 In het ziekenhuis zijn er 5 vrijwilligers actief. 2 hiervan staan in voor religieuze activiteiten, 

1 helpt bij de tuintherapie, 1 staat in voor de ziekenhuisbibliotheek en 1 ondersteunt de 
dienst administratie en informatica. 
Alle vrijwilligers kregen een organisatienota met uitleg over de algemene werking, de 
verzekering en de verwachtingen vanwege de organisatie. (AV) 

 

6.4 Bestaffing 

 Er is geen verpleegkundige permanentie op alle afdelingen. Op sommige afdelingen 
(Avicenna, Galenos, Celsus/Erasmus) is er ’s nachts alleen een zorgkundige, 
verpleegassistent of opvoeder aanwezig. (NC) 

 

 Het personeelslid dat de nachtpermanentie op zich neemt dient de medicatie klaar te 
zetten. (AV) 

 

 De directiewacht wordt waargenomen door de algemeen directeur, de directeur 
administratie, de verpleegkundig en facilitair directeur. (AV) 

 

 Het ziekenhuis telt 6 psychiaters (inclusief de hoofdgeneesheer) die elk om beurt een 
week van wacht zijn. Tijdens de werkdagen tracht men altijd een psychiater in huis te 
hebben tot 18u. 
De psychiater van wacht beantwoordt telefonische oproepen en, afhankelijk van de 
hulpvraag, komt hij/ zij naar het ziekenhuis. (AV) Ook doet de psychiater van wacht 
op zaterdag en zondag een rondgang op alle verblijfsafdelingen. (SP) 



27 

Auditverslag PZ St.-Alexius, Grimbergen, E944, November 2012 
 

7 Processen 
 
 

7.1 Organisatie van zorg 

 Het gesprek over de zorgprocessen rond opname, behandeling, doorstroming en ontslag 
werd gevoerd met de directeur patiëntenzorg, de hoofdgeneesheer en de 
opnamecoördinator. (AV) 

 

 In het zorgmodel dat men hanteert onderscheidt men 4 zorgtrajecten: psychosezorg, 
stemmingsstoornissen, afhankelijkheidsproblemen en ouderenzorg. Bij elk traject zijn er 4 
pijlers: naast het zorgaanbod (medisch/therapeutisch/logistiek) is er nood aan voldoende 
en competent personeel, een netwerk van zorgactoren en financiële middelen. Deze 4 
pijlers worden telkens per zorgtraject uitgewerkt in de beleidsplannen. 

 

Daarnaast gaat nu meer en meer aandacht naar de transmurale zorg. Er was al in zekere 
mate een aanbod van transmurale zorg via gesubsidieerde projecten, maar dit wordt nu 
verder gestructureerd via de uitbouw van de verschillende zorgteams in het kader van het 
artikel 107 – project. (AV) 

 

 Over de zorg voor psychiatrische patiënten zijn er verschillende overlegstructuren: (AV) 

o Dagelijks zijn er verschillende briefings (ochtend, middag, avond). 
o Wekelijks is er een teamvergadering waarop een aantal patiënten besproken 

worden. 
o Om de 2 weken zijn er interdisciplinaire patiëntenbesprekingen, waarbij er 

naast inhoudelijke patiëntenbesprekingen ook ruimte is voor 
intervisiegesprekken. 

o Op Galenos zijn er “miniteams”. Daar wordt er door enkele therapeuten met de 
patiënt overlegd als voorbereiding op een interdisciplinaire patiëntenoverleg. 

 

 Er gebeurt geen elektroconvulsietherapie (ECT) in het Sint-Alexiusziekenhuis. Patiënten 
worden voor ECT verwezen naar het psychiatrisch ziekenhuis in Kortenberg. (AV) 

 

 In het ziekenhuis wordt al 9 jaar gewerkt met een opnamecoördinator. Naast zijn functie 
als opnamecoördinator is deze persoon in het ziekenhuis tevens actief als 
vakgroepvoorzitter van de sociale dienst en binnen het PVT als sociaal werker. 
De opnamecoördinator staat in voor de eerste screening van de aanmeldingen en overlegt 
hierna met de arts van de opnameafdeling of de arts van wacht. Indien iemand wordt 
aangemeld bij één van de afdelingsartsen, zal deze steeds de opnamecoördinator 
inlichten over de aanmelding. Hierdoor kan de opnamecoördinator een overzicht houden 
op alle aanmeldingen en zijn coördinatiefunctie ten volle vervullen. 
De opnamecoördinator is ook steeds betrokken in de communicatie van de beslissing naar 
de patiënt en/of verwijzer. Men probeert om binnen de 48 uur na de aanmelding een 
antwoord aan de hulpvrager of verwijzer te geven. (SP) 
Er wordt aangegeven dat het werken met één centrale opnamecoördinator door de 
verwijzers geapprecieerd wordt. 

 

 Wanneer de beslissing negatief is (geen opname), wordt de patiënt en/of verwijzer op de 
hoogte gebracht van de reden voor deze beslissing. Wanneer het een patiënt betreft die 
zichzelf aanmeldde, probeert men vanuit het ziekenhuis de patiënt te oriënteren naar 
andere behandelmogelijkheden. Wanneer de beslissing positief is, probeert men zoveel 
mogelijk de patiënt rechtstreeks op te nemen op de meest aangewezen afdeling. 

 
Bij het ontbreken van een duidelijke diagnose bij aanmelding (en opname) of wanneer de 
patiënt veel omkadering nodig heeft in de beginfase, is de opnameafdeling de meest 
aangewezen optie. Na een observatieperiode en de indicatiestelling kan de patiënt dan 
doorverwezen worden naar een specifieke behandelafdeling. (AV) 
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 Opnames verlopen via centrale inschrijving. Men maakt van dit administratief gebeuren 
gebruik om de patiënt in te lichten over de algemene aspecten van het ziekenhuisverblijf 
door het overhandigen van een opnamebrochure en het overlopen van de meest relevante 
items hieruit. Ook kan op dat moment een exacte kostprijs voor de verschillende 
onderdelen van de opname meegedeeld worden. (SP) 
Deze werkwijze wordt niet gehanteerd in geval van gedwongen opname en opname met 
ambulance. De patiënt wordt dan binnen de 24 uur gezien door de sociale dienst. 

 
 De afdelingspsychiater heeft de medische eindverantwoordelijkheid voor de opgenomen 

patiënten. 
De teamcoördinator heeft als hoofdverpleegkundige een lijnfunctie. Hij moet de dagelijkse 
werking van het team organiseren met inbegrip van het personeelsbeleid en stuurt alle 
medewerkers van de afdeling aan, met inbegrip van de paramedici. 

De zorgcoördinator verzekert de coherentie van het behandelplan van elke patiënt en 
heeft hiervoor de inhoudelijk-therapeutische verantwoordelijkheid. Deze functie wordt 
ingevuld door de afdelingspsycholoog en wordt niet beschouwd als een lijnfunctie. (AV) 

 

 Alle sociale werkers in het ziekenhuis werden aangesteld als ontslagmanagers, maar dit is 
nog niet op alle afdelingen even goed uitgewerkt. Op de afdeling voor psychosenzorg 
staat men hierin al het verst. Op de opnameafdeling en de afdeling voor stemmings- en 
persoonlijkheidsstoornissen zijn de principes van het ontslagmanagement nog niet 
ingeburgerd. (AV) 

 

 Ondanks het werken met ontslagmanagers en het vroegtijdig voorbereiden van het 
ontslag, wordt men regelmatig geconfronteerd met uitstroomproblemen. Zo waren er korte 
tijd geleden problemen op de zorgeenheid Averroës. Daar worden normaliter patiënten in 
crisis opgenomen voor een eerste observatie en oriëntatie, maar door gebrek aan 
doorstroming kwam men in de problemen om patiënten op te nemen. Voor de uit- en 
doorstroomproblemen heeft men op verschillende manieren een oplossing gezocht: (AV) 

o Met alle afdelingen van het ziekenhuis zijn afspraken gemaakt rond de 
mogelijkheden van crisisinterventies (time-out) op de zorgeenheid Averroës; 

o Voor patiënten die moeilijk te oriënteren zijn naar thuis of andere zorgvormen 
en waarvan men vermoedt of vaststelt dat zij voor langere tijd (meer dan 3 
maanden) in het ziekenhuis zullen verblijven, zoekt men in samenspraak met 
alle artsen een oplossing (waarbij deze patiënten zoveel mogelijk gelijkmatig 
verdeeld worden over de afdelingen, zodat zij door hun langdurige opname de 
normale werking van de afdeling niet blokkeren); 

o Het ziekenhuis telt nu 3 doorloophuizen: (SP) 
 Den Eik: voor patiënten met afhankelijkheidsstoornissen; 
 Terp: voor gerontopsychiatrische patiënten; 
 Paso: voor patiënten met een psychotische problematiek. 

Deze huizen zijn ontstaan in samenwerking met verschillende Initiatieven voor 
Beschut Wonen uit de regio. Het is de bedoeling om een tussenstadium aan te 
bieden tussen het ziekenhuis en andere woonvormen (waaronder Beschut 
Wonen). Patiënten kunnen er tussen de 6 maanden en 1 jaar verblijven, en er 
wordt voorzien in een intensieve begeleiding vanuit het ziekenhuis. Vanuit het 
ziekenhuis wordt per huis 1 persoon gedetacheerd om ’s ochtends en ’s 
avonds in het doorgangshuis aanwezig te zijn (check). 2 dagen per week wordt 
er woontraining voorzien, terwijl patiënten ook voor dagbehandeling naar het 
ziekenhuis kunnen terugkeren. In geval van problemen wordt een bed 
vrijgehouden op de afdeling, zodat patiënten onmiddellijk kunnen worden 
heropgenomen. 

 
 

7.2 Procedurebeheer 
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 Het procedurebeheer in dit ziekenhuis kent heel wat ruimte tot verbetering. (TK) 
o Er is geen duidelijke procedure voor het opstellen van procedures. Hierdoor zijn 

de noodzakelijke stappen bij de opmaak van een procedure momenteel 
onvoldoende gekend hetgeen de opbouw, het beheer en het statuut van 
procedures ondergraaft. Zo is er geen verantwoordelijke (eigenaarschap) 
aangeduid op de procedures en ontbreken versienummers, versiedatums, uiterste 
geldigheidsduur (revisiedatum), is er geen formele goedkeuring… Er dient 
dringend werk gemaakt te worden van een eenduidig en duidelijk 
procedurebeheer. Tijdens de audit bleek het niet eenvoudig om een procedure 
terug te vinden waarbij de inhoud volledig op punt stond en als formeel afgewerkt 
kon beschouwd worden. In de procedures staan veel onduidelijkheden (soms 
aangeduid met een vraagteken) die niet uitgeklaard werden. 

o Een procedure moet door iedereen gemakkelijk teruggevonden kunnen worden, 
dit was niet het geval tijdens de audit, ondermeer omdat er op het intranet geen 
zoekfunctie is voorzien en omdat er te weinig vorming voorzien werd voor de 
medewerkers om het nieuwe intranetsysteem te leren gebruiken. 

o De verschillende procedures worden verspreid bewaard in dit ziekenhuis. Voor de 
verpleegkundige handelingen staan de procedures in het ‘procedureboek’ op 
intranet. Andere procedures en protocols moet men elders gaan zoeken op 
intranet. 

o Bij de invoering van nieuwe procedures wordt niet steeds vorming voorzien. 
o Sinds de invoering van REGAS (elektronisch patiëntendossier) werden bepaalde 

linken voorzien in het dossier naar bijhorende procedures (o.a. 
waakzaamheidsniveau bij afzondering, verdwijning, …). (SP) 

 
 

7.3 Medicatiedistributie 

Situering 
 

 Het ziekenhuis beschikt over een eigen apotheek. Deze levert ook medicatie aan het 
vlakbij geleven PVT Kraaienberg. 

 

 De apotheek is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8u45 tot 12u45 en van 
13u45 tot 18u45 (op dinsdag tot 16u45). Op woensdag is de apotheek open van 8u45 tot 
14u00, op vrijdag van 13u45 tot 19u00. Buiten de openingsuren van de apotheek is er een 
wachtdienst die wordt verzekerd door samenwerking met de apothekers van het AZ Jan 
Portaels te Vilvoorde. 

 

 Tijdens de audit werd gesproken met de apotheker en de verpleegkundige die de 
apotheker assisteert. 

 

 Medicatiedistributie was ook een aandachtspunt tijdens de bezoeken aan de verschillende 
zorgeenheden. 

 
 

Beleid en strategie 
 

 De apotheek maakte een jaarverslag over de werking in 2011. Dit document bevat veel 
nuttige informatie over de activiteiten en het voorschrijfgedrag van de artsen. (SP) Het 
jaarverslag wordt besproken op het medisch farmaceutisch comité waar alle psychiaters 
aanwezig zijn. 
We bevelen aan om in de toekomst ook aandacht te besteden aan andere aspecten van 
de werking, zoals evaluaties van verbeterprojecten en kwaliteitsbeleid. 
Er is geen beleidsplan voor de apotheek. Wel worden enkele initiatieven voor de toekomst 
voorgesteld in het jaarverslag. We bevelen aan om een beleidsplan op te maken voor de 
apotheek, met SMART-geformuleerde doelstellingen en een actieplan. De gegevens uit 
het jaarverslag, samen met andere elementen zoals incidentanalyse, kunnen zo op 
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structurele wijze benut worden in het management van het medicatiegebeuren en in de 
context van het bredere ziekenhuisbeleid. (Aanb) 

 

 De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité. Er is, buiten de vergaderingen 
van het medisch farmaceutisch comité (MFC), geen structureel overleg tussen de 
apotheker en de directieleden over de werking en organisatie van de apotheek. We 
bevelen aan om te bekijken of een versterking van de slagkracht van de apotheek, bv. 
door een formalisering van de inbreng van de apotheek in het ziekenhuisbeleid, een 
meerwaarde kan zijn. (Aanb) 

 

 Er is geen specifiek informatiekanaal vanuit de apotheek naar de afdelingen. Enkel als de 
behoefte gevoeld wordt gaat de apotheker naar overlegvergaderingen (bv. 
teamcoördinatoren) of is er ad hoc overleg met individuele zorgeenheden (telefonisch, bij 
afhalen van medicatie). Daarnaast werkt de apotheker nauw samen met de 
stafmedewerker Infomedic® die frequent op de afdelingen komt en eveneens wekelijks 
overleg heeft met de directie en de staf. (AV) 

 

 Er is een geneesmiddelenformularium dat alle geneesmiddelenklassen omvat die in het 
ziekenhuis gebruikt worden. Via Infomedic® kan het formularium geconsulteerd worden en 
het is ook beschikbaar op het intranet. In Infomedic® wordt automatisch het 
formulariumgeneesmiddel voorgesteld. Bij handgeschreven voorschriften, gebeurt steeds 
substitutie als hetzelfde actieve bestanddeel beschikbaar is in het formularium. Anders 
contacteert de apotheker de voorschrijvende arts. (AV) 

 

 Incidenten op vlak van medicatiedistributie worden afzonderlijk gemeld op de afdelingen. 
De resultaten worden geanalyseerd door de apotheker en besproken op het MFC en met 
de kwaliteitscoördinator. (AV) Gemiddeld zijn er 20 meldingen per jaar, waarschijnlijk is er 
een onderrapportering. Artsen melden nooit medicatie-incidenten; het zijn steeds 
verpleegkundigen die dit doen. We bevelen aan om de manier van melden van medicatie- 
incidenten te herbekijken en de impact op patiëntveiligheid te benadrukken bij alle 
beroepsgroepen en bij de patiënten zelf. (Aanb) 

 

 De apotheker neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis: het 
comité ziekenhuishygiëne, de werkgroep geneesmiddelendistributie, het comité medisch 
materiaal en het medisch farmaceutisch comité. 
De apotheker neemt deel aan de transmurale vergaderingen van de apothekers van de 
voorzieningen van de Broeders van Liefde (3 à 4x/j) en aan het jaarlijks overleg van de 
VZA-psy (Vlaamse vereniging van ZiekenhuisApothekers van de psychiatrische 
ziekenhuizen). (AV) 

 
 

Middelen 
 

 Er zijn twee spoedkasten in het ziekenhuis. Deze bevinden zich op de afdelingen Averroës 
(psychofarmaca en somatische medicatie) en Galenos (enkel psychofarmaca). (AV) 

 

 De apotheek is voldoende groot om alle activiteiten en opslag te verzekeren. In de 
apotheek is een klimaatregeling geïnstalleerd, hierdoor kan men optimaal de 
bewaarvoorwaarden vervullen qua temperatuur en vochtigheidsgraad. (AV) 

 

 De elektronische systemen (REGAS® en Infomedic®) die in het ziekenhuis gebruikt 
worden, zijn functioneel in alle psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde. In 
Infomedic®, het elektronische voorschrijfprogramma en medicatieschema, zijn 
automatische controles ingebouwd: interacties en ongewenste effecten tussen medicaties 
worden weergegeven. (SP) Men heeft via een link in REGAS®, het elektronisch 
patiëntendossier, toegang tot Infomedic®. De zorgverstrekkers kunnen ook rechtstreeks in 
Infomedic® werken. (AV) 
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Medewerkers 
 

 Er is één apotheker (1 VTE) en een assisterende verpleegkundige (0,4 VTE). De 
verpleegkundige volgde geen specifieke opleiding betreffende de apotheekwerking. Hij 
houdt zich vooral bezig met logistieke en administratieve taken. Een belangrijk deel van 
zijn takenpakket omvat het verzorgen van inscholingen en opleidingen over Infomedic® 
voor de medewerkers van het ziekenhuis. (AV) 

 
 

Processen 
 

 De artsen hebben zicht op het elektronische medicatieschema van de patiënten. Bijna alle 
artsen gebruiken het elektronische systeem Infomedic® om medicatie voor te schrijven, 
(AV), alleen de internist en de stomatoloog maken nog papieren voorschriften. (Aanb) In 
de apotheek moeten de papieren voorschriften nadien nog ingebracht worden in 
Infomedic®. 

 

 Niet alle functies van Infomedic® worden benut. (TK) Zo worden bv. niet systematisch de 
gegevens over allergie en de thuismedicatie ingebracht na de anamnese op de afdeling. 
Hierdoor heeft ook de apotheker geen volledig zicht op het medicatiegebruik van de 
patiënt. 

 

 Verpleegkundigen kunnen, bij afwezigheid van een arts, zelf medicatievoorschriften 
inbrengen (“verpleegkundige nota’s”) in Infomedic®. Meestal gebeurt dit op basis van een 
telefonisch order; men werkt niet met staande orders. De arts moet deze zo snel mogelijk 
valideren, maar in de praktijk blijkt dit in sommige gevallen meer dan 48u te duren. (TK) 
Dit is aldus zichtbaar voor de apotheker. In principe levert de apotheker niet af aan de 
afdelingen zonder validatie van het voorschrift door een arts, tenzij uitzonderlijk bij 
dringende zaken. Het gaat dan meestal over een extramuraal voorschrift of een voorschrift 
tijdens de wachtdienst. 
Aanbeveling om te bekijken hoe aflevering zonder gevalideerd voorschrift kan beperkt 
worden. Men moet een sluitende procedure hiervoor uitwerken en verzekeren dat alle 
artsen deze ook naleven. (Aanb) 

 

 Medicatie wordt in afdelingsbakken naar de zorgeenheden gebracht door de apotheker. 
Deze heeft zo een rechtstreeks zicht op de stocks (vervaldata, retours…) op de werkvloer. 
Er wordt door de apotheker aan de hoofdverpleegkundige feedback gegeven over de 
controles. (SP) Er wordt slechts zelden een verdwijning van een medicament vastgesteld. 
Meestal gaat het om een registratiefout. Het laatste jaar verdween geen enkel verdovend 
middel. 

 

 Medicatie wordt bewaard in een aparte bergruimte binnen de verpleegposten. Deze 
medicatieruimte is afgesloten. De medicatiebakjes zijn in principe gepersonaliseerd d.m.v. 
een naam en een kamernummer. 
De controle op het klaarzetten, toedienen en aftekenen van de medicatie gebeurt 
elektronisch d.m.v. de login van de verpleegkundigen. (AV) 

 

 Men levert af voor periodes van 1 à 2 weken, wat langer is dan de wettelijke termijn van 5 
dagen. (NC) 

 

 De temperatuurcontrole van de medicatiekoelkasten op de afdelingen gebeurt dubbel en 
is uitgeschreven in een procedure. De nachtverpleegkundige registreert de temperatuur 
op een Excelblad dat tweewekelijks nagekeken wordt door de apotheek. Bij afwijkende 
temperatuurwaarden wordt de apotheek door de verpleegkundige verwittigd. Maandelijks 
worden daarnaast ook de automatische loggers uitgelezen door de apotheek. (AV) 

 

 Volgende risico’s in de medicatiedistributie werden tijdens de audit opgemerkt: (TK) 

o Losse en halve tabletten werden in de patiëntenbakjes aangetroffen. 
Daarnaast werd ook medicatie in verknipte blisters gezien, waarbij volledige 
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identificatie niet meer mogelijk was (naam, lotnummer, vervaldatum). Naar 
schatting een kwart van de medicatie kan niet als unitdose worden afgeleverd. 

o Op sommige medicatiebakjes was enkel een kamernummer, maar geen 
patiëntennaam aangebracht. 

o Medicatie wordt klaargezet voor 24 uur op alle afdelingen. 

o Op sommige afdelingen zijn er grote afdelingsvoorraden. 

 Als men de apotheker nodig heeft buiten de werkuren, tracht men toch steeds eerst de 
eigen ziekenhuisapotheker telefonisch te bereiken. Indien dit niet lukt, doet men beroep op 
de wachtdienst van het AZ Jan Portaels. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 Een minimaal aantal voorschriften (<1%) bereikt de apotheek zonder ondertekening van 
een arts. 
Naar schatting 10% van de voorschriften zijn naschriften. Deze medicatie wordt uit de 
afdelingsvoorraad genomen op basis van verpleegkundige nota’s (ingegeven in 
Infomedic®) en pas nadien aangevuld als de arts heeft gevalideerd. Narcotica worden 
enkel afgeleverd en toegediend na ontvangst van een individueel ondertekend voorschrift 
van de arts. (AV) 

 

 Het medicatieschema voor de huisarts wordt bij ontslag automatisch gegenereerd vanuit 
Infomedic® en meegegeven met de patiënt, samen met de ontslagbrief. (SP) 

 

 Naar schatting 5% van de medicatie wordt buiten het formularium afgeleverd. Meestal 
gaat het om geneesmiddelen die extra muros werden opgestart. (AV) 

 
 

7.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

 
Situering 

 

 Er zijn 4 afzonderingskamers op de afdeling Galenos en 2 op de afdeling Averroës. Alle 
isolatiekamers werden bezocht en de isolatieregisters werden ter plaatse ingekeken. 

 
 

Beleid en strategie 
 

 Er bestaan binnen het ziekenhuis verschillende documenten op het gebied van 
afzondering en fixatie: 

o Er is een “FIT-procedure”: dit document beschrijft de voorbereiding en concrete 
uitvoeringsmodaliteiten van een afzondering en fixatie. Het “protocol fixatie” is er 
aan toegevoegd. 

o Daarnaast is er een document “beleid tov patiënten in afzondering”. Dit document 
beschrijft 3 niveaus (van gevaar, van somnolentie?), waarbij patiënten die het 
hoogste niveau halen moeten verwezen worden naar een spoedgevallendienst. Bij 
patiënten met een “hoog niveau” moeten om het uur een aantal parameters 
gecontroleerd worden, bij patiënten in laag niveau moet men de slaap volgen. 
Blijkbaar gaat het om een beschrijving van de opvolging van patiënten in 
afzondering. 

o Het document met als titel “toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen: 
afzonderen en fixeren” beschrijft een paar algemene principes bij afzondering en 
fixatie. 

o Tenslotte is er een “fixatieprotocol Avicenna”, dat het fixatiebeleid op de 
betreffende afdeling beschrijft. 
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Geen van deze documenten vermeldt de naam van een auteur of verantwoordelijke, 
een handtekening, een versienummer of versiedatum. Het is onduidelijk of het om 
voorlopige dan wel definitieve versies gaat, hier en daar wordt uitdrukkelijk vermeld dat 
er nog aanvullingen moeten gebeuren (bv. “invoegen tekening”). (TK) 

 

 Een visietekst op afzondering en fixatie, waarbij de principes van een fixatie-arm beleid 
beschreven worden, de mogelijke oorzaken die moeten aangepakt worden en de 
alternatieven voor afzondering en fixatie beschreven zijn, ontbreekt in dit ziekenhuis. (TK) 
Alleen in het document “toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen” wordt een 
aanzet in die richting gegeven door te vermelden dat afzonderen en fixeren in principe 
strijdig zijn met de wet en nadelige gevolgen kan hebben, maar dit wordt niet verder 
uitgewerkt. In het fixatieprotocol Avicenna wordt fixatiearm beleid enkel vermeld, maar niet 
nader omschreven. 

 

 Indicaties voor afzondering zijn niet duidelijk uitgeschreven. (TK) Er worden zeer vage 
omschrijvingen gehanteerd (“situaties waarin we als hulpverlener geen andere optie 
hebben”, “situaties die haaks lijken te staan op deze principes” (van gelijkwaardigheid van 
de patiënt)). 
Indicaties voor fixatie worden iets meer omschreven. Zo is er in het document “toepassen 
van vrijheidsbeperkende maatregelen” sprake van een reëel veiligheidsrisico voor de 
patiënt of hulpverleners tijdens de afzonderingsperiode (o.a.acuut suïcidaal gedrag, 
verhoogd risico op automutilatie, persoonsgerichte agressie, fysieke uitputting). In het 
fixatieprotocol Avicenna hanteert men andere (bredere en verkeerde) indicaties: men 
spreekt van elk reëel gevaar op fysieke en/of psychische schade bij patiënt of anderen 
(gedragsstoornissen waarbij het storend gedrag gevaarlijk is voor de patiënt, 
gedragsproblemen in dergelijke mate dat ze destabiliserend zijn voor het afdelingsklimaat, 
cognitieve stoornissen met ernstige psychomotore onrust, valrisico, voorgeschiedenis van 
valproblematiek, ernstige mobiliteitsproblemen). 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrijheidsbeperking de kans op vallen niet 
automatisch doet dalen en dat de kans op ernstige letsels groter is bij valincidenten met 
fixatie. Verder moet men de noodzaak van fixatie bij deze indicatie afwegen tegen de 
nadelen (gezondheidsrisico’s, psychisch trauma) van immobilisatie. Om deze redenen is 
valrisico geen valabele indicatie voor fixatie, maar dient men zich te focussen op preventie 
bij valproblematiek (bv. screening valrisico, mobilisatie met ondersteuning, krachttraining, 
evenwichtsoefeningen, gebruik van hulpmiddelen, visusonderzoek…). (TK) 

 

 De toegestane methoden en materialen op het gebied van fixatie zijn duidelijk beperkt en 
opgesomd in de procedure “fixatieprotocol Avicenna” en in de “FIT-procedure”. (SP) Wel 
ontbreekt de handleiding voor het juiste gebruik van elk van de materialen. (TK) 

 

 Het is niet duidelijk of men op sommige afdelingen ook andere methodes gebruikt om een 
vrijheidsbeperking op te leggen, zoals het gebruik van bedhekkens of voorzettafels. Deze 
methodes worden in geen enkele procedure expliciet vermeld en verboden. (TK) 

 

 Jaarlijks wordt het fixatiemateriaal gecontroleerd en gewassen door een stafmedewerker. 
We raden deze frequentie te verhogen (bv. na ieder gebruik). (Aanb) 

 

 De verantwoordelijkheid voor een fixatie wordt volgens de procedure bij de 
verpleegkundige gelegd. (TK) Het aanleggen van fixatiemateriaal is weliswaar een 
technisch verpleegkundige handeling waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, maar 
de behandelend geneesheer blijft de volle medische verantwoordelijkheid dragen voor alle 
handelingen die verpleegkundigen stellen, met of zonder medisch voorschrift. 

 

 Verhoogd toezicht wordt beschreven in de FIT-procedure en vermeld in de procedure 
“toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen” en het “fixatieprotocol Avicenna”. Zelfs 
in de FIT-procedure is de frequentie van toezicht niet eenduidig vastgelegd: overdag is er 
sprake van 1 keer per uur, maar ’s nachts is er geen frequentie bepaald (“’s nachts?”). Bij 
fixatie wordt de frequentie van het toezicht alleen precies omschreven voor het eerste uur, 
daarna wordt het toezicht “geïndividualiseerd”. Ook het toezicht van de arts wordt niet 
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nader omschreven (“elke dag?”). (TK) Of de ombudspersoon toegelaten wordt op vraag 
van de patiënt is de procedure ook niet duidelijk (“ombudspersoon?”). In de praktijk wordt 
de ombudspersoon niet steeds op de hoogte gebracht dat de patiënt om een gesprek 
vraagt. (NC) 

 

 Voor afzondering voorziet het afzonderingsregister in een dagelijkse evaluatie.Ook bij 
fixatie op Avicenna is er sprake van een dagelijkse evaluatie. (AV) 

 
 

Middelen 
 

 De afzonderingskamers voldoen niet aan de vereisten qua veiligheid, comfort en privacy. 
(NC) Dit wordt nader omschreven in hoofdstuk 5 (middelen). 

 
 

Processen 
 

 Bij afzondering worden heel wat parameters geregistreerd en genoteerd in het 
afzonderingsregister. Het zou goed zijn deze gegevens ook aan te wenden voor evaluatie 
van het beleid. (Aanb) 

 

 Het isolatieregister voldoet aan de vereisten. Het register is niet losbladig, bij alle 
afzonderingen waren begin- en einduur genoteerd, en was er een handtekening van de 
verpleegkundige en van de verantwoordelijke arts . (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 In 2009 waren de separatiekamers gedurende 375 dagen in gebruik, waarvan 122 op 
Avicenna, in 2010 ging het om 348 dagen (60 op Avicenna) en in 2011 om 318 dagen (48 
op Avicenna). In 2011 gingen slechts 5 afzonderingen gepaard met fixatie (2 
afzonderingen vanuit Celsus en 3 vanuit Galenos). 

 

In 2009 waren er 199 afzonderingen, in 2010 248 en in 2011 247. Dit brengt de 
gemiddelde duur van een afzondering op 1,88 dagen (1 dag en 21 uren) in 2009, op 1,4 
dagen (1 dag en 8,5 uren) in 2010 en op 1,29 (1 dag en 7 uren) in 2011. Hierbij werd 
iedere afzondering geteld, ook al ging het om dezelfde patiënt. (AV) 

 
 

7.5 Agressiebeleid 

 
Beleid en strategie 

 

 In het ziekenhuis is de jaarlijkse vorming rond agressie een verplichte opleiding. (SP) Men 
hanteert een agressiemodel met 5 fases. 

 
 

Medewerkers 
 

 In het ziekenhuis zijn er twee medewerkers die voor 10% vrijgesteld zijn om het 
agressiebeleid vorm te geven. Zij volgden een specifieke 15-daagse opleiding bij een 
trainingscentrum. (SP) Op het moment van de audit zijn beide referentiepersonen 
langdurig afwezig. 

 
 

Processen 
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 Tijdens de audit kon het agressiebeleid niet beoordeeld worden in de praktijk of aan de 
hand van dossiers van opgenomen patiënten. (AV) 

 

 Er is voorzien in opvang van personeel na een traumatische of ingrijpende gebeurtenis. 
Naast intervisie met de teamcoördinator en/of collega’s en een eventuele casusbespreking 
in team, kan men de arbeidsgeneesheer of huisarts inschakelen. Deze voorziet dan in 
verdere begeleiding zo nodig (psycholoog, individuele begeleiding). (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 Het voorbije jaar deed men enkele keren beroep op de arbeidsgeneesheer voor 
ondersteuning van personeelsleden. (AV) 

 
 

7.6 Suïcidebeleid 

 
 Het beleid omtrent de opvang van suïcidale patiënten was op het moment van de audit 

nog in uitwerking. Een document “Suïcidepreventie: algemene richtlijn voor het 
ziekenhuis” bevindt zich in een eindfase. (AV) 

 

 Daarnaast is er een procedure die verschillende fases beschrijft bij een suïcidepoging. 
Deze procedure is eerder een stappenplan dat aangeeft wat moet gebeuren wanneer een 
patiënt suïcide gepleegd heeft. (AV) Alhoewel de mogelijkheid van niet overlijden vermeld 
wordt bij de eerste fase, is omtrent de opvang van deze patiënt (en van de medewerkers) 
verder niets meer terug te vinden. Ook is de procedure niet in detail uitgewerkt (bv. fase 
drie: “de directie start de opvang en debriefing op zo snel als mogelijk, bv. zelfde avond”, 
“opvang van de patiënten”). (TK) 

 

 De procedure suïcidepreventie verwijst naar de VLABO-richtlijnen, maar geeft aan dat 
deze nog volgens de afdeling moeten doorvertaald worden. De richtlijnen zelf worden niet 
bij de procedure meegegeven. Wanneer en door wie de doorvertaling moet gebeuren is 
niet duidelijk. (TK) 

 

 De procedure suïcidepreventie vertrekt van een bevraging omtrent het suïciderisico. Er 
worden een aantal voorbeelden van gestructureerde vragenlijsten opgesomd, maar het is 
onduidelijk welke lijst nu moet gebruikt worden. Het screeninginstrument IPEO, dat 
nochtans in de VLABO-richtlijn vernoemd wordt, behoort niet tot het voorgestelde 
instrumentarium en blijkt niet gekend te zijn in het ziekenhuis. (TK) 

 

 Momenteel wordt suïcidaliteit in het ziekenhuis alleen nagevraagd bij patiënten bij wie men 
een risico vermoedt. Niet alle patiënten worden gescreend op suïcidaliteit. Het is niet 
duidelijk of dit in de nieuwe procedure anders is. Suïcidaliteit moet bevraagd worden 
tijdens het intakegesprek, maar of dit via een gevalideerd instrument moet gebeuren op 
dat moment is niet duidelijk. (TK) 

 

 Indien suïcidaliteit aanwezig is bij een patiënt, hanteert men een beslisboom, die met 
verschillende ernstschalen werkt (code 1 tot 5). Bij een code 3 en 4 moet er een 
suïcidepreventieplan opgesteld worden in samenspraak met de patiënt. Wanneer dit niet 
mogelijk is met een acuut suïcidale patiënt, dan is code 5 van toepassing en zorgt men 
voor maximale beveiliging (afzondering, medische interventie). (AV) 

 

 In de procedure is niet voorzien in de verdere opvang van een suïcidale patiënt 
(regelmatige opvolging, verwittigen van thuiszorg…). (TK) 
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 We bevelen aan om bij de herwerking van de procedure advies in te winnen bij 
organisaties met een specifieke expertise ter zake, zoals de CGG 
suïcidepreventiewerking. (Aanb) 

 

 We raden aan om bij de evaluatie van het suïcidepreventiebeleid niet enkel oog te hebben 
voor suïcides en suïcidepogingen op het domein van het ziekenhuis zelf, maar ook na 
ontvluchtingen, tijdens weekends en kort na ontslag. (Aanb) 

 
 

7.7 Klachtenmanagement 

 Het ziekenhuis werkt met een externe ombudspersoon die in dienst is van het 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (Logistiek Vlabo vzw). 
Deze ombudspersoon is sinds twee jaar actief in deze functie en in dit psychiatrisch 
ziekenhuis. Behalve de opleiding tot maatschappelijk werker volgde zij ook een 
gespecialiseerde opleiding ‘Bemiddeling’ bij MEDIV. Zij werkt halftijds en is extern 
ombudspersoon in 3 psychiatrische ziekenhuizen. Wekelijks is de ombudspersoon 
gedurende een halve dag aanwezig in het ziekenhuis. Bij afwezigheid door ziekte of 
vakantie wordt zij vervangen door een collega van het overlegplatform. (AV) 

 

 Naast een externe ombudspersoon wordt de directeur patiëntenzorg als interne 
ombudspersoon aangeduid. (NC) Patiënten worden aangemoedigd om hun klacht of 
ongenoegen kenbaar te maken aan de betrokken medewerker en zo snel en direct tot een 
oplossing te komen. Daarnaast kunnen patiënten met klachten ook terecht bij de 
directieleden. (AV) De klachten die aan de directieleden worden geformuleerd, worden, 
als ze door hen zelf kunnen worden afgehandeld, niet doorgegeven aan de 
ombudspersoon. Op die manier is de ombudspersoon niet in staat om de bemiddeling op 
te volgen en zo nodig tussen te komen. De ombudsfunctie moet nochtans zo 
georganiseerd worden dat de ombudspersoon vanaf het ogenblik dat de klacht wordt 
neergelegd tot de mededeling van het resultaat van de afhandeling, kan bemiddelen 
tussen de patiënt en de betrokken beroepsbeoefenaar. Door de klacht op te volgen, al is 
het maar van op afstand, zou de ombudspersoon er op kunnen toezien dat de procedure 
correct gevolgd wordt (processtappen, voldoende snel) en dat de betrokken 
klachtbehandelaars wel voldoende onafhankelijk en onpartijdig kunnen optreden, en 
tussenkomen indien dit niet het geval blijkt. 
Achteraf wordt aan de ombudspersoon ook niet gemeld welke klachten er ontvangen en 
behandeld zijn. (Aanb) Hierdoor gaat kostbare informatie verloren. Zo heeft men geen 
volledig zicht op de onderwerpen waarover patiënten klachten formuleren in het 
ziekenhuis (hetgeen een vertekend beeld kan opleveren bij de opmaak van het 
jaarverslag) en kan men niet nagaan of klagers tevreden zijn over de manier waarop hun 
klacht behandeld werd. 

 

 Bij opname ontvangen de patiënten standaard een folder over patiëntenrechten en een 
foldertje met informatie over de externe ombudsfunctie. Tijdens de rondleiding door het 
ziekenhuis wordt de ombudsfunctie ook mondeling toegelicht. (AV) Op de website van het 
ziekenhuis en in de algemene informatiebrochure is daarentegen geen informatie over de 
ombudsfunctie terug te vinden. Affiches over de ombudsfunctie werden maar op een 
beperkt aantal plaatsen opgemerkt in het ziekenhuis. (TK) 
Bij het begin van elk jaar licht de ombudspersoon de patiëntenrechten en de werking van 
de ombudsfunctie toe aan de patiënten op elke afdeling. Tijdsgebrek maakt het moeilijk 
om dit frequenter te doen. Een toelichting aan het personeel dateert van 2010. (AV) 
We bevelen aan om de patiëntenrechten en de werking van de ombudsfunctie frequenter 
onder de aandacht te brengen en hiervoor meer diverse kanalen te zoeken (bv. een 
tentoonstelling, de patiëntenrechten als thema gebruiken bij de ergo- of creatherapie…). 
Op die manier kunnen meer patiënten en medewerkers bereikt worden. (Aanb) 

 

 Klachten bereiken de ombudspersoon hetzij schriftelijk (op iedere afdeling is er een 
brievenbus die alleen door de ombudspersoon kan geopend worden), hetzij telefonisch, 
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hetzij via mail, hetzij rechtstreeks. De ombudspersoon gaat iedere week langs op alle 
afdelingen en er is een vast spreekuur in een lokaal nabij de centrale hoofdingang. (AV) 
Nochtans blijkt dat niet alle patiënten met een klacht deze vlot aan de ombudspersoon 
kunnen melden. Patiënten die in afzondering zitten, kunnen pas na de periode van 
afzondering hun klacht overmaken aan de ombudspersoon. In de FIT-procedure wordt de 
ombudspersoon vermeld bij het luik afzondering als dwangmaatregel, maar een 
vraagteken geeft aan dat niet is uitgemaakt wat men moet doen als de betrokken patiënt 
een klacht uit of naar de ombudspersoon vraagt. (NC) 

 

 In het ziekenhuis is er geen formele klachtenprocedure of huishoudelijk reglement. (NC) 
Anderzijds is de visie op het klachtenmanagement in het ziekenhuis wel uitgeschreven op 
het niveau van het Provincialaat van de Broeders van Liefde (2003) en werkt de 
ombudspersoon daarnaast ook volgens de visietekst van het IPSOF (InterPlatform 
Steunpunt OmbudsFunctie) van 9 maart 2004. (AV) 

 

 Er is een procedure “afschrift van het patiëntendossier” en een procedure “inzagerecht 
van een patiënt”. (AV) Er is geen procedure inzake het vragen en krijgen van een second 
opinion. (TK) 

 

 Elk jaar maakt de ombudspersoon een jaarverslag over de aanmeldingen in het 
psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius, inclusief aanbevelingen. Het jaarverslag 2011 werd 
voorgelegd. 
In 2011 waren er 46 aanmeldingen (in 2010: 24, maar toen was er geen ombudspersoon 
actief van mei tot september). Aanmeldingen gebeuren vooral via direct contact of 
schriftelijk. Ongeveer 1 op 5 aanmeldingen gebeurt telefonisch. 
De klachten in 2011 hadden vooral betrekking op kwaliteitsvolle dienstverlenging (met 
daarbinnen vooral goede behandeling/begeleiding en respectvolle bejegening) en 
informatie. Opvallend is het aantal aanmelders dat hun klacht enkel wil signaleren, zonder 
vraag naar verdere interventie. (AV) 

Door de geïnstalleerde feedbacklus m.b.t. de maaltijden zijn er opvallend weinig klachten 
over het eten. (SP) 

 

 Het jaarverslag wordt telkens besproken met de directie. Tot op heden kreeg de 
ombudspersoon weinig tot geen feedback over eventuele verbeteracties die op basis van 
de aanbevelingen werden opgestart. Nochtans heeft de directie via het zesmaandelijks 
overleg met de afdelingsstuurgroepen zicht op de acties die worden opgezet om tegemoet 
te komen aan de aanbevelingen (al dan niet in samenspraak met de kwaliteitscoördinator) 
en zou ze dit ter gelegenheid van de bespreking van het jaarverslag met de 
ombudspersoon kunnen doorgeven. (Aanb) 
Anderzijds is er ook een vraag vanuit sommige afdelingen om meer gedetailleerde 
informatie te ontvangen over de klachten en meldingen waarbij ze als afdeling betrokken 
zijn. Met ingang van 2013 zal de ombudspersoon het jaarverslag 2012 ook bespreken op 
elke afdeling. Op die manier hoopt men meer zicht te krijgen op de afdelingsspecifieke 
knelpunten en op de voortgang van eventuele verbeteracties. (AV) 
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8 Resultaten 
 
 

8.1 Toegankelijkheid 

 Het ziekenhuis kampt niet met grote wachtlijsten, noch voor opname, noch voor consulten 
bij de zorgverleners. Wanneer een opname niet onmiddellijk mogelijk is, dan loopt de 
wachttijd maximaal op tot een paar weken. (AV) 

 

 Bij financiële moeilijkheden kan er een afbetalingsplan gevraagd worden. (AV) 
 

 In het ziekenhuis kunnen er enkel bij verblijf op een eenpersoonskamer 
honorariasupplementen gevraagd worden. Aangezien er weinig eenpersoonskamers zijn 
en die voor een groot deel worden ingenomen door langdurig verblijvenden om medische 
redenen, betekent dit dat er in de praktijk eerder zelden supplementen worden 
aangerekend. (AV) 

 
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 

 
 De tevredenheid van de medewerkers en gebruikers komt aan bod via een algemene 

bevraging die om de 4 jaar vanuit het Provincialaat van de Broeders van Liefde wordt 
georganiseerd. Naast deze algemene tevredenheidsmeting bij patiënten organiseert de 
afdeling Zeno (dagbehandeling) 2 keer per jaar een eigen meting. Op de afdeling Celsus 
gebeurt er een continue specifieke tevredenheidsmeting. (AV) Deze bevragingen, zowel 
de algemene als de specifieke, leveren weinig bruikbare informatie op (bv. “op afdeling 
Celsus is iedereen zo tevreden dat er geen verbeteracties nodig zijn”). We bevelen 
daarom aan de bevraging zo aan te passen dat men meer concrete verbeterpunten kan 
detecteren. (Aanb) 
Daarnaast loopt er een bevraging van (telkens 5) patiënten op alle afdelingen over de 
voedingsmiddelen. Wanneer voedingsmiddelen verschillende keren na elkaar negatief 
beoordeeld worden, wordt dit weggelaten uit het aanbod en zo mogelijk vervangen door 
iets anders. Dit systeem levert duidelijk resultaat op, het aandeel klachten over de voeding 
bij de ombudsdienst is beduidend lager dan in andere instellingen. (SP) 
Tenslotte bekomt men ook informatie over de tevredenheid van de patiënten via de 
klachten die op de afdeling gemeld worden of bij de externe ombudspersoon 
terechtkomen. Deze laatste levert via haar jaarverslag ook aanbevelingen om structurele 
problemen aan te pakken. Verschillende van de aanbevelingen werden de voorbije jaren 
effectief uitgewerkt en worden nog opgevolgd door de directie. (AV) 

 

 Daarnaast zijn er exitgesprekken bij vertrekkende medewerkers en 
tevredenheidsmetingen bij studenten en scholen van waaruit men zicht krijgt over de 
medewerkerstevredenheid. (AV) 

 
 

8.3 Patiëntgeoriënteerde zorg 

 De manier waarop de patiënt betrokken wordt bij de uitwerking van zijn behandelplan is 
wisselend van afdeling tot afdeling. Naargelang de afdeling is er meer of minder ruimte om 
het behandelplan te individualiseren. (Aanb) 

 

 De familie wordt betrokken bij de behandeling van patiënten. Een familielid of een 
belangrijke naaste wordt meestal uitgenodigd voor een gesprek door patiënt en/of 
behandelteam. 
Er is verder een vrij actieve werking van Similes binnen het ziekenhuis. Hun 
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informatiesessies worden steeds in het ziekenhuis georganiseerd (zo’n 7 à 8 avonden per 
jaar). De afdeling psychosenzorg biedt ieder jaar een psycho-educatieve lessenreeks voor 
familieleden aan. (AV) 

 

 Er is voorzien in een (beperkte) KOPP-werking (Kinderen van Ouders met een 
Psychiatrische Problematiek): (AV) 

o Er is een ruim en aangenaam ingericht KOPP-lokaal op een centrale plaats in 
het ziekenhuis. Dit lokaal wordt ook als gesprekslokaal benut voor families met 
kinderen. 

o Nabij de cafetaria is er een buitenspeelruimte aangelegd. 
o Er wordt gepeild naar de noden van kinderen bij het familiegesprek. Zo nodig 

heeft de psycholoog enkele gesprekken met de kinderen, anders verwijst men 
kinderen met een zorgvraag door naar externe hulpverleners voor een 
intensievere begeleiding. 

 
 

8.4 Continuïteit van zorg 

 Een visie op herstelgerichte zorg is binnen het behandelaanbod nog niet sterk aanwezig. 
(Aanb) 

 

 Het PZ Sint-Alexius beschikt over drie doorgangshuizen, waar patiënten een tijdlang 
kunnen verblijven. Patiënten kunnen er terecht om onder begeleiding terug zelfstandig te 
leren wonen, nadat ze op de afdeling de woontrainingsmodule van 4 weken gevolgd 
hebben. In het doorgangshuis is er verdere intensieve begeleiding voorzien onder de vorm 
van 2 dagen per week woontraining (ter plaatse) en minstens 1 dag per week 
dagbehandeling in het ziekenhuis. Na de periode in het doorgangshuis worden patiënten 
verder georiënteerd hetzij naar zelfstandig wonen, hetzij naar beschut wonen, hetzij naar 
een P.V.T., of, indien blijkt dat deze woonvormen niet haalbaar zijn, wordt de patiënt 
heropgenomen. (SP) 

 

 Het ziekenhuis stond mee in voor de oprichting van het PVT Kraaienberg. Daarnaast 
maakt het ziekenhuis deel uit van verschillende organisaties die voor verdere begeleiding 
instaan (Initiatieven voor Beschut Wonen, therapeutische projecten (die zullen 
geïntegreerd worden in de zorgreorganisatie in het kader van artikel 107) en SPPiT; zie 
hieronder voor meer uitleg). (AV) 

 

8.5 Samenwerking 

 Samen met het CGG Ahasverus richtte het ziekenhuis in 1979 de vzw “De Raster” op, die 
de huisvesting en begeleiding van volwassenen met psycho-sociale problemen beoogt. 
Deze vzw beschikt over: 

- 52 erkende plaatsen voor beschut wonen: 
o 41 plaatsen hiervan bevinden zich in de regio Grimbergen – Vilvoorde, 

verspreid over 8 huizen (Grimbergen, Beigem, Strombeek-Bever, Vilvoorde en 
Evere). 

o De andere 11 plaatsen bevinden zich in de regio Halle en zijn ingebracht in het 
Samenwerkingsinitiatief voor Beschut Wonen De Open Cirkel samen met 10 
plaatsen van de vzw “De Hulster” (die opgericht werd door het U.C. Sint-Jozef 
te Kortenberg en het vroegere CGG Wezenbeek-Oppem, nu opgegaan in 
CGG Vlaams-Brabant Oost). De 21 plaatsen van dit initiatief voor beschut 
wonen zijn verspreid over 4 huizen, waarvan 3 in Halle gelegen zijn en één in 
Lembeek. 

- een dagactiviteitencentrum (“Ten Berg”) te Beigem. (AV) 

 Samen met het CGG Ahasverus en het CGG PassAnt, de vzw “De Raster” en het 
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgnetwerk Zenneland, richtte 
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het ziekenhuis het “Samenwerkingsproject voor Patiënten met Psychiatrische problemen 
in de Thuiszorg” ( = SPPiT) op, met als doel de thuiszorg voor patiënten met 
psychiatrische problemen in het arrondissement Halle-Vilvoorde te ondersteunen en te 
versterken. Hiertoe stelt men psychiatrische verpleegkundigen of begeleiders ter 
beschikking van dit project. (AV) 

 

 Tussen 2007 en 2012 participeerde het ziekenhuis in een aantal therapeutische projecten 
van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV en het hierbij horende transversaal overleg 
(tot 2010). Deze projecten hadden als doel om via het optimaliseren van het zorgoverleg 
en de zorgcoördinatie een betere continuïteit en kwaliteit van zorg aan de patiënt met een 
psychiatrisch probleem te bezorgen. Het ging om: 

- Project nr. 20: ‘Zorgcoördinatie voor volwassenen met langdurige 
stemmingsstoornissen en/of psychose waarbij nog andere problematische symptomen 
en situaties duiden op de complexiteit van het geheel' (arr. Halle – Vilvoorde); 

- Project nr. 28: ' Zorgoverleg drughulpverlening voor (jong) volwassenen' (arr. Halle – 
Vilvoorde); 

- Project nr. 32: ' Forensische psychiatrie' (provincie Vlaams-Brabant). 

Alhoewel deze projecten officieel zijn afgelopen, is er gezocht naar een manier om de 
positieve elementen te behouden. Binnen de zorgreorganisatie in het kader van het artikel 
107 is er duidelijk gezocht naar een manier om de samenwerking die via deze projecten 
gegroeid was, op structurele wijze verder te zetten. (AV) 

 

 Het ziekenhuis heeft, samen met de vertegenwoordigers van de inrichtende machten van 
de omliggende zorg-, welzijns- en 1ste lijnsactoren die actief zijn in de regio Halle- 
Vilvoorde, Brussel en de aangrenzende regio’s, een samenwerkingsprotocol ondertekend, 
dat aan de basis ligt van de hertekening van het zorglandschap in het kader van artikel 
107 van de ziekenhuiswet. Het ziekenhuis Sint-Alexius staat in voor de coördinatie van dit 
project. 
Het ziekenhuis zal hierbij 17 bedden deactiveren en de middelen hiervan inbrengen in het 
project. 15 bedden zullen gesloten worden op de afdeling Celsus. De rest van de afdeling 
zal gevoegd worden bij Erasmus. Ook de andere afdelingen zullen ingrijpend veranderen. 
Zo zal de afdeling Galenos verhuizen naar een ander gebouw en zal de doelgroep van 
verschillende afdelingen veranderen (bv.geen acute opnames meer). (AV) 

 
 

8.6 Cijfergegevens 

 De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2011 88,57%, als volgt verdeeld: (AV) 
 

A (d+n) a (d) a (n) T (d+n) t (d) t (n) Sp- 
psyger 

Totaal 

90,30 392,83 27,09 83,41 115,50 40,80 82,74 88,57% 

 
 In 2011 realiseerde het ziekenhuis 532 opnames (+ 30% in 10 jaar tijd). Hiervan ging het 

in 250 gevallen om een 1ste opname. 
In 2011 waren 56% van de patiënten van het mannelijk geslacht t.o.v. 44% vrouwen. Het 
ziekenhuis volgt hiermee de nationale trend. 

Nagenoeg 55 % van de patiënten gaat op ontslag binnen de 3 maanden na opname. Lang 
verblijvenden zijn hoofdzakelijk de cliënten van het dagcentrum. (AV) 

 

 Het ziekenhuis neemt een groot aantal patiënten gedwongen op. In 2011 waren er 110 
gedwongen opnames (20,67%). 
Een vijfde van het patiënteel komt niet uit de regio Brussel – Halle – Vilvoorde. Het gaat 
hierbij voornamelijk om buitenlandse patiënten, omdat anderstalige psychiatrische 
patiënten die verblijven in het opvangcentrum van het Rode Kruis te Alsemberg of in de 
opvangcentra verbonden aan de luchthaven (o.a. Steenokkerzeel) preferentieel naar hier 
worden doorverwezen of gedwongen worden opgenomen. (AV) 
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9 Afdelingen 
 

9.1 Afdeling Averroës 

 
Situering 

 

 Averroës is een opname zorgeenheid voor personen in crisis al dan niet in een 
gedwongen statuut. De zorgeenheid beschikt over 31 bedden (30 A-bedden en 1 a (n)- 
bed). 
Naast kortdurende opnames bieden zij ook de mogelijkheid tot een langere opname 
waarin de nadruk ligt op observatie, oriëntatie en exploratie van de hulpvraag. 
De zorgeenheid is opgedeeld in een A gedeelte (gesloten) waar crisisopvang gebeurt, en 
een open B gedeelte waar patiënten verblijven die gestabiliseerd zijn. 

 

 Er zijn 2 separatiekamers in het gesloten gedeelte. 

 
 Er werd gesproken met de afdelingspsychiater, de teamcoördinator en 2 

verpleegkundigen. 

 
 

Beleid en strategie 
 

 De stuurgroep komt om de twee maanden samen om het beleid van de afdeling te 
bepalen. 

 

Semestrieel is er een stafvergadering waarin alle medewerkers van de afdeling zetelen. 
 

Om de 6 maanden is er een overleg tussen de stuurgroep, de kwaliteitscoördinator en de 
directieleden. (AV) 

 

 Er zijn verschillende overlegmomenten betreffende de patiëntenzorg. 
o Drie keer per dag is er een briefingsmoment waarin alle patiënten kort 

overlopen worden en waarop eventuele relevante informatie betreffende 
bepaalde patiënten op dat moment wordt gebriefd aan de collega’s van de 
volgende dienst. 

o Wekelijks is er een multidisciplinaire teamvergadering waarop de patiënten 
volgens een beurtsysteem besproken worden. 

o Elke week worden op de multidisciplinaire teamvergadering ook patiënten 
besproken die op cruciale momenten in hun behandelingsproces gekomen zijn 
(bv. na de observatieperiode, na een behandelperiode, voor ontslag…). (AV) 

 

 Opnames kunnen langs verschillende kanalen verlopen: patiënten kunnen zich aanmelden 
na telefonisch contact met een teamlid (waarna de psychiater beslist of de persoon al dan 
niet wordt opgenomen) of via een gerechtelijke beslissing (gedwongen opname). 
Binnen de 24u na opname wordt elke patiënt gezien door de psychiater, de individuele 
verpleegkundige begeleider, psycholoog en de maatschappelijk werker. (AV) 

 

 Het team van Averroës werkt met handvatten vanuit de psychoanalyse, het contextueel 
denken, de EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)… 
In hun benadering proberen ze uit te gaan van de hulpvraag van de patiënt. 
Dit is niet altijd evident aangezien agressie/weerstand en gebrek aan medewerking niet 
zelden aanwezig zijn bij patiënten die onder dwang werden opgenomen. 
Toch tracht het team hier zo constructief mogelijk mee om te gaan. (AV) 

 

 Het team van Averroës heeft een beperkte outreachende activiteit. Dit houdt in dat een 
verpleegkundige van de afdeling, samen met twee ambulanciers en ondersteund door de 
politiediensten, patiënten die onder dwang opgenomen moeten worden, mee ophaalt (van 
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op een psychiatrische of spoedafdeling van een algemeen ziekenhuis, of van thuis). Op 
deze manier probeert de verpleegkundige vanaf het eerste contact te werken aan een 
vertrouwensband met de patiënt. (AV) 

 

 Het ontslag wordt tijdens de opname voorbereid. Zo kunnen patiënten in een opbouwend 
systeem in weekend gaan (waarbij de patiënt vooraf moet plannen welke acties hij/zij aan 
bod wil laten komen en achteraf het verloop van het weekend moet evalueren). Daarnaast 
wordt het ontslag ook voorbereid door gesprekken met de patiënt, samen met de familie of 
de belangrijkste naaste. 
Patiënten kunnen gebruik maken van een nazorgcontract, waarbij ze thuis kunnen 
verblijven onder bepaalde voorwaarden. Dit contract wordt dan samen met de psychiater 
opgesteld en geëvalueerd tijdens de nazorgconsulten. Indien er zich toch opnieuw een 
crisis voordoet kan de psychiater hierdoor sneller reageren door deze patiënten terug op 
te nemen. Meestal is de opnameduur hierdoor korter dan wanneer men wacht tot een 
crisissituatie geëscaleerd is. 
Tenslotte heeft men op de zorgeenheid ook de (beperkte) mogelijkheid om in dagtherapie 
te komen. (AV) 

 

 De directie organiseert jaarlijks een overleg met de omliggende politiediensten, ook werd 
er al vorming gegeven aan de politiediensten over “hoe omgaan met psychiatrische 
patiënten”. (SP) 

 
 

Middelen 
 

 De afdeling telt 31 bedden, waarvan 9 in eenpersoonskamers en 22 in 
tweepersoonskamers. 

 

Er is een aparte ingang voor ambulances. Patiënten die geagiteerd zijn bij opname kunnen 
zo sneller binnengebracht worden, waardoor er minder kans is op ontvluchtingen of 
lichamelijke letsels. 

 

Er is in elk gedeelte van de afdeling een eet- en dagzaal, die ruim is. Enkel de 
ontspanningsruimte wordt door zowel de gesloten als de open kant gebruikt. Er is een 
overdekt terras, waar patiënten kunnen roken. 

 
De afdeling beschikt over 3 patiëntenkamers waar cameratoezicht mogelijk is. Daarnaast is 
er in elke kamerdeur een raampje, met het oog op voldoende toezicht. (AV) Anderzijds kan 
hierdoor de privacy van de patiënt in het gedrang kan komen. (TK) Het valt te overwegen 
dit venstertje af te dekken in bepaalde omstandigheden. (Aanb) 

 

 Er zijn een aantal aanpassingen aanwezig die het suïcidegevaar kunnen reduceren: 

o Een gesloten deel, waar verhoogd toezicht mogelijk is (in de toekomst wordt 
voorzien in een gesloten zorgeenheid met drie verhoogde veiligheidsniveaus); 

o De afzonderingskamers; 
o Kamers met camerabewaking (voor deze problematiek is het ziekenhuis bezig, 

samen met de veiligheidsconsulent, een protocol uit te werken); 
o De deuren van WC’s en badkamers draaien naar buiten open. Het slot kan van 

buitenaf geopend worden. 
 

 De afdeling beschikt over 2 afzonderingsruimtes, die identiek zijn qua infrastructuur. De 
ruimten zijn voldoende groot en hebben voldoende basiscomfort. In één van de beide 
afzonderingsruimte ligt altijd fixatiemateriaal (steeds vijfpuntfixatie) klaar, in beide ruimtes 
zijn de bedden gedekt. (AV) 
De patiënt kan geobserveerd worden via camerabewaking, en een venstertje in de deur 
tussen de afzonderingsruimte en het sas en een venstertje t.h.v. het toilet. 
De monitor van de camera hangt op zo’n manier in de verpleegpost dat het respect voor 
de privacy van de patiënt gewaarborgd is. 
De afspraak in het team is minsten om de 30 minuten binnen gaan. (AV) 
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De afzonderingsruimten vertonen enkele tekorten die een gevaar voor de patiënt kunnen 
opleveren (zie eerder). (TK) 

 

 Het afzonderingsregister is ingebonden. Voor 2012 is men al met het derde register 
begonnen. Volgende items zijn nagekeken en waren in orde: 

o Datum en uur in en uit 
o Reden 
o Afgetekend door arts en verpleegkundige bij in en uit 

o Tussentijdse evaluaties en observaties tijdens de afzondering. (AV) 

 

Medewerkers 
 

 De personeelsequipe van de afdeling bestaat uit 19,89 VTE als volgt verdeeld: (AV) 

o 3 psychiaters en 1 internist (1,10 VTE); 
o 1 hoofdverpleegkundige (1,00 VTE); 
o 8 bachelors in de psychiatrische verpleegkunde (6,94 VTE): 
o 3 bachelors in de verpleegkunde (1,80 VTE); 
o 2 gediplomeerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5), met specialisatie 

psychiatrie (1,80 VTE); 
o 3 maatschappelijk assistenten (1,50 VTE); 
o 2 psychologen (1,00 VTE); 
o 1 ergotherapeut (0,50 VTE); 
o 1 bewegingstherapeut (0,50 VTE); 
o 3 bachelors in de orthopedagogie (2,80 VTE); 
o 1 logistiek assistent (0,60 VTE); 
o 1 tuintherapeut (0,20 VTE); 

o 2 kinesitherapeuten (0,15 VTE). 

 Tijdens de weekdagen voorziet de teamcoördinator volgende minimale 
personeelsbezetting: 

o Voormiddag: 2 verpleegkundigen starten om 7u, 1 om 9u en 1 om 10u; 
o Namiddag: 2 verpleegkundigen starten om 14u; 
o Nacht: minimum 2 personen, waarvan minstens één verpleegkundige. In 

uitzonderlijke gevallen wordt er in de nacht hulp ingeroepen van andere 
collega’s. (AV) 

Uit de opgevraagde uurlijst van september 2012 is de minimumbezetting van 8 personen 
per 24 u maar 2 keer gerealiseerd op de weekdagen. (TK) 

 

 Tijdens het weekend worden in elke ploeg 2 verpleegkundigen voorzien. 

Uit de opgevraagde uurlijst van september 2012 is de minimumbezetting voor het 
weekend van 6 personen per 24 u elk weekend gerealiseerd. (AV) 

 

 Twee personeelsleden van deze afdeling zijn agressiecoaches: een verpleegkundige en 
een bachelor in de orthopedagogie. (AV) 

 
 

Processen 

 
 In het gesloten A-gedeelte van de afdeling ligt de nadruk op kennis maken met de patiënt 

en het helpen structureren van de dag. 
De hulpverleners en therapeuten stellen zich vooral uitnodigend op. 

 
In het open B-gedeelte van de afdeling is het therapeutisch gebeuren minder vrijblijvend, 
eerder introspectief gericht. 
Therapiedeelname wordt er naast het algemeen therapeutisch kader gezien als een 
persoonlijk aandeel in de behandeling. 
Hier wordt bijvoorbeeld gewerkt met een therapiekaart, die door elke therapeut na elke 
gevolgde sessie dient afgetekend te worden. (AV) 
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 Er wordt een duidelijk agressiebeleid gevoerd. Aan de hand van signaleringsplannen per 
patiënt probeert het team preventief te reageren op toenemende agitatie of agressie. (SP) 

 

 Op Averroës wordt een specifieke uitgangsregeling gehanteerd omwille van het 
gevaar/agressie en de wils(on)bekwaamheid van sommige patiënten. 
Er zijn 11 verschillende vormen van uitgangsregelingen, die met een code worden 
aangeduid. 
De toegekende uitgangsregeling wordt elke ochtend samen met de verpleegkundigen en 
de psychiater geëvalueerd. De afdelingspsychiater is de eindverantwoordelijke voor deze 
procedure/ beslissing. (AV) 

 

 Er is geen gestructureerd activiteitenaanbod tijdens het weekend. (Aanb) 

Op de afdeling is er een ontspanningsruimte waarin volgende ontspanningsmogelijkheden 
zijn: gezelschapsspelen, pooltafel, TV in de woonruimte, hometrainer. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 De geschatte bezettingsgraad van Averroës bevindt zich tussen de 80 en 90%. (AV) 
 

 In 2011 werden er op zorgeenheid Averroës 77 patiënten afgezonderd. Bij deze patiënten 
gaat het over 56 verschillende personen. Van deze afgezonderde patiënten in 2011 werd 
niemand gefixeerd. (AV) 

 

 Op het ogenblik van de audit zijn er twee patiënten die in daghospitalisatie komen op de 
zorgeenheid Averroës. (AV) 

 

 Averroës heeft een eigen onthaalbrochure die heel volledig is qua inhoud, er wordt zelfs 
vroeg in de onthaalbrochure al gesproken over de externe ombudsvrouw. (AV) 

 

 Er werden werkbezoeken gebracht aan psychiatrische ziekenhuizen die hetzelfde 
zorgaanbod bieden in het kader van de opstart van de herstructurering van zorgeenheid 
Averroës. (AV) 

 

 Het WZC Home Rozendal neemt vaak patiënten van Averroës over. Het WZC kan ten 
allen tijde terug beroep doen op de expertise van de afdeling, wanneer een bewoner terug 
in crisis gaat. (AV) 
Indien nodig wordt de bewoner voor korte duur terug opgenomen op de afdeling Averroës, 
ofwel gaat de individuele verpleegkundige begeleider van Averroës op bezoek bij de 
bewoner in Home Rozendal om zijn verhaal te beluisteren. (SP) 

 
 

9.2 Afdeling Celsus 

 
Situering 

 

 De afdeling Celsus ligt in hetzelfde gebouw als de afdelingen Galenos en Erasmus, tussen 
beide in. De afdeling bestaat momenteel uit 30 T-bedden. 

 

 Er werd gesproken met de leden van de stuurgroep en met een lid van de staf. 

 
 

Beleid en strategie 
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 De afdeling Celsus zal gereorganiseerd worden bij de opstart van de nieuwe transmurale 
zorgvormen (in het kader van artikel 107). Daarbij zal de afdeling gehalveerd worden: 15 
bedden worden gesloten en de overblijvende 15 bedden zullen bestemd zijn voor de 
hospitalisatie van personen met complexe stemmingsstoornissen. Deze reorganisatie 
heeft heel wat consequenties voor de praktische organisatie en werking van de huidige en 
de andere ziekenhuisafdelingen, het personeel en de beleidskeuzes die de nieuw 
gestructureerde afdelingen zullen moeten maken. (AV) 

 

 Op het moment van de audit komen op de afdeling Celsus mensen terecht met 
stemmingsstoornissen en/of persoonlijkheidsproblemen. Er zijn 3 groepen/modules 
voorzien. In module A ligt de nadruk op de beleving met als doel verandering in omgang, 
wijze van denken en wijze van aanpak van problemen te realiseren. In module B ligt de 
nadruk op het leren juist waar te nemen, te luisteren en het uiten van meningen om aldus 
het vermogen om problemen aan te pakken te verbeteren en om het inzicht in het eigen 
functioneren te verhogen. Zowel module A als B bestaan uit individuele en 
groepstherapieën. In module C ligt de nadruk op een individuele behandeling. (AV) 

 

 Tegenindicaties voor opname op Celsus zijn: psychose, mentale handicap, primaire 
middelenafhankelijkheid, geïnterneerden en therapeutische niet-werkbaarheid (cfr. anti- 
sociale persoonlijkheid, ernstig acting out gedrag). (AV) 

 

 De afdeling houdt maandelijks een stuurgroepoverleg. (AV) Er wordt niet van elk 
stuurgroepoverleg een formeel verslag opgemaakt. (TK) De verslagen worden 
tweemaandelijks opgesteld terwijl de vergaderingen maandelijks doorgaan. 

 
 

Middelen 
 

 De afdeling is verspreid over 2 verdiepingen. De bureaus, de verpleegpost en de 
verschillende gemeenschappelijke leefruimtes bevinden zich op de gelijkvloerse 
verdieping (1 therapielokaal en 1 leefzaal), de slaapkamers, de 2 gemeenschappelijke 
douches en de 3 badkamers bevinden zich op de eerste verdieping. (AV) 

 

 De afdeling vertoont enkele infrastructurele minpunten: 
o De afdeling beschikt niet over een afzonderingskamer. Momenteel brengt men 

een patiënt zo nodig over naar de afzonderingskamer van een andere afdeling 
in hetzelfde gebouw, of laat men de patiënt gedurende een korte tijd opnemen 
op de gesloten afdeling van Galenos. In beide gevallen staat de equipe van de 
andere afdeling alleen in voor het toezichts- en de hotelfunctie, de verzorging 
en behandeling van de patiënt wordt verder opgenomen door het personeel 
van Celsus. (AV) 

o Er is een tekort aan eenpersoonkamers. Momenteel telt de afdeling 12 
tweepersoonskamers en 6 eenpersoonskamers. De herstructurering en 
reorganisatie van de dienst kan een opportuniteit zijn om het aantal 
eenpersoonskamers uit te breiden. (Aanb) 

o De afdeling is niet volledig rolstoeltoegankelijk. Zowel de oppervlakte van de 
patiëntenkamers als die van de sanitaire ruimte op de kamer en de 
afdelingsbadkamers zijn niet berekend op rolstoelpatiënten. Daarenboven 
vertoont de lift soms storingen. Recent kon een rolstoelpatiënt hierdoor niet 
opgenomen worden. 

o Er zijn onvoldoende gesprekslokalen op de afdeling. Momenteel worden 
hiervoor de 2 bureaus van de afdeling gebruikt. 

o De afdeling voorziet in kooktherapie/activiteiten. De afdelingskeuken is te klein 
voor een georganiseerde kooktherapie/activiteit voor een groep van 30 
personen (= bezetting van de gehele afdeling). Momenteel lost men dit op door 
ook de aangrenzende keuken van de nabij gelegen afdeling mee in gebruik te 
nemen. (AV) 



47 

Auditverslag PZ St.-Alexius, Grimbergen, E944, November 2012 
 

o De afdeling maakt een sombere indruk. We bevelen aan om de 
gemeenschappelijke gangen en leefruimtes op te frissen en een meer 
huiselijke sfeer te geven. (Aanb) 

o De gesprekspartners geven aan dat de temperatuurscontrole van bepaalde 
gedeelten van de afdeling niet onder controle gebracht kan worden. De 
temperatuur zou regelmatig te hoog oplopen. We bevelen aan dit in eerste 
instantie te objectiveren, en daarna aan de hand van de objectieve gegevens 
te zoeken naar een oplossing. (Aanb) 

 

 De activiteitenruimte grenst aan het terras waar een cabine staat voor de rokers. 
Desalniettemin wordt er duidelijk ook gerookt in de activiteitenruimte, met de deur open, 
waardoor er rookhinder is enerzijds en anderzijds de ruimte zeer koud is. Deze beide 
elementen zorgen ervoor dat deze ruimte weinig uitnodigt tot verblijf. We bevelen aan er 
strenger op toe te zien dat patiënten zich naar buiten verplaatsen om te roken, ofwel de 
infrastructuur zo aan te passen dat er niet meer kan gerookt worden met de deur open 
(sas met dubbele deuren, gevoelige rookmelder…). (Aanb) 

 
 

Medewerkers 
 

 De personeelsequipe van de afdeling bestaat uit 20,48 VTE als volgt verdeeld: (AV) 

o 1 psychiater en 1 internist (0,78 VTE); 
o 1 hoofdverpleegkundige (1,00 VTE); 
o 4 bachelors in de psychiatrische verpleegkunde (3,55 VTE): 
o 3 gediplomeerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5), met specialisatie 

psychiatrie (3,00 VTE); 
o 1 gediplomeerde verpleegkundige (kwalificatieniveau 5) (1,00 VTE); 
o 2 maatschappelijk assistenten (1,05 VTE); 
o 1 psycholoog (0,80 VTE); 
o 1 ergotherapeut (0,50 VTE); 
o 1 bewegingstherapeut (0,434 VTE); 
o 1 andere therapeut (0,50 VTE); 
o 2 zorgkundigen (2,00 VTE); 
o 1 logistiek assistent (0,50 VTE); 
o 1 tuintherapeut (0,20 VTE); 
o 1 diëtiste (0,05 VTE); 

o 2 kinesitherapeuten (0,066 VTE). 

 Bovenstaande personeelsbezetting zal naar aanleiding van de afbouw van 15 bedden op 
de afdeling Celsus ook met de helft gehalveerd worden. Hiervoor worden eerstdaags 
oriënteringsgesprekken opgestart (november) gevolgd door beslissingsgesprekken 
(januari). De huidige periode wordt door de gesprekspartners omschreven als een 
onzekere en destabiliserende periode voor het personeel. (AV) 

 
 

Processen 
 

 De patiënten krijgen bij opname een individuele begeleider (= verpleegkundige) en een 
co-begeleider toegewezen om de continuïteit te garanderen. (SP) 

 

 De afdeling maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier, waarin de IDSV 
(interdisciplinaire synthese verslagen) zijn opgenomen. Deze IDSV bevatten de 
behandelplannen, de algemene doelstellingen en de vertaling van deze doelstellingen 
naar elke discipline. De voorziene IDSV-teambesprekingen gaan door aan een geplande 
frequentie van 4 weken na opname voor module A, 6 weken na opname voor module B en 
8 weken na opname voor module C. Tijdens de behandeling en op de specifieke IDSV- 
teambesprekingen wordt er nagegaan of de behandelingsdoelen bereikt worden en of er 
eventueel bijgestuurd dient te worden. (AV) 
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 Uit gesprek blijkt dat er heel wat individuele gesprekken doorgang vinden met patiënten 
van de afdeling. Deze gesprekken maken ook standaard deel uit van de behandeling van 
een aantal patiënten. (AV) Deze individuele gesprekken/momenten zijn niet (steeds) terug 
te vinden in de behandelplannen. We bevelen aan om de geplande gesprekken structureel 
mee in de behandelplannen te vermelden. (Aanb) 

 

 De afdeling heeft voor elke module een weekschema van aangeboden therapieën 
uitgewerkt. Het schema van de aangeboden therapieën/activiteiten weerspiegelt 
onvoldoende de aandacht voor de individuele patiënt. Uit gesprek blijkt dat er wel heel wat 
individuele momenten en gesprekken mogelijk zijn en ook doorgang vinden op de 
afdeling. We bevelen aan het bestaande therapieschema uit te breiden met de voorziene 
individuele gespreksmomenten. (Aanb) 

 

 De psycholoog neemt de individuele therapie, de groepstherapie, het psychodiagnostisch 
onderzoek en de familiegesprekken voor haar rekening. Daarnaast wordt op de afdeling 
voorzien in ergotherapie met inzichtgevende ergotherapie en creatieve therapie en 
psychomotorische therapie (PMT), tuintherapie en levensbeschouwelijke ondersteuning. 
De gebruikte instrumenten voor psychodiagnostiek op de afdeling Celsus zijn: WAIS 3, 
Rorschach, T.A.T. (AV) 

 

 Men is bezig met de gebruikte hulpverleningsmethodieken te toetsen aan de hand van 
richtlijnen die voor een aantal doelgroepen worden vooropgesteld (met name die van het 
Trimbosinstituut). Momenteel is een stafmedewerker de zorginhoud aan het uitschrijven. 
In de toekomst (en rekening houdend met de reorganisaties) gaat men de focus meer op 
schematherapie leggen. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 De afdeling heeft een eigen informatiebrochure. (AV) 
 

 Het aandeel gerealiseerde functioneringsgesprekken op de afdeling Celsus is 92,31%. 
(AV) 

 
 

9.3 Afdeling Erasmus 

Situering 
 

 De afdeling Erasmus, met 28 T-bedden en 2 t (n)-bedden, richt zich op patiënten met een 
afhankelijkheidsproblematiek. De afdeling is gesitueerd in het gebouw waarin zich ook de 
afdelingen Celsus en Galenos bevinden, en vertoont dezelfde structuur als de afdeling 
Celsus (twee bouwlagen, met de slaapkamers op de bovenverdieping). 

 

 Er werd gesproken met de leden van de stuurgroep. 

 

Beleid en strategie 
 

 Het beleid van de afdeling wordt bepaald door een stuurgroep die maandelijks 
samenkomt. Daarnaast komen alle teamleden drie maal per jaar samen in een 
stafvergadering. Er is verslaggeving van deze overlegmomenten. (AV) 

 

 Een visietekst voor Erasmus werd uitgeschreven. In het zorgstrategisch handboek van het 
ziekenhuis zit een afdelingsspecifiek beleidsplan. Dit werd opgesteld door de stuurgroep in 
nauw overleg met alle medewerkers van de zorgeenheid. Op niveau van de afdeling 
gebruikt men een versie die vertaald werd naar de medewerkers op de werkvloer. (AV) 
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 In 2010 gebeurde een SWOT-analyse van de afdeling. De resultaten werden door de 
stuurgroep geanalyseerd en teruggekoppeld naar de stafvergadering. Men benutte de 
resultaten om de werking te verbeteren. 
De afdelingsdoelstellingen die in het handboek vervat zitten worden regelmatig afgetoetst. 
Er werd een actieplan opgesteld en gecommuniceerd naar de medewerkers. Er zijn geen 
afdelingsspecifieke kwaliteitsprojecten. (AV) 

 

 Zorgeenheid Erasmus biedt behandeling aan personen met een alcohol (en/of medicatie) 
probleem. De behandeling is zowel gericht op het drinkgedrag zelf (volledige alcoholstop) 
als op de onderliggende problematiek. Het therapieprogramma bestaat uit een individueel 
aanbod en groepssessies. (AV) 
Patiënten met een Korsakov syndroom en personen met een actief hard drugsgebruik 
worden niet opgenomen. (AV) Ook anderstaligen kunnen niet worden opgenomen, maar 
dat exclusiecriterium werd niet formeel geëxpliciteerd. (Aanb) 

 

 In het document “Multidisciplinaire richtlijn; Stoornissen in het gebruik van alcohol versus 
behandelaanbod Erasmus” toetste de stuurgroep de eigen hulpverleningsmethodieken 
aan de richtlijnen die voor deze doelgroep werden opgesteld en bijgewerkt door een 
kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg zoals het Trimbosinstituut. De 
resultaten van deze vergelijking worden benut om de werking te verbeteren. (SP) 

 

 Patiënten worden betrokken bij het organisatorische afdelingsbeleid. Elke ochtend gaat er 
een bespreking door waar ze hun inbreng hebben. Maandelijks is er ook een 
patiëntenvergadering. (AV) 

 

 In samenwerking met beschut wonen De Raster werd een doorgangshuis gecreëerd met 
drie plaatsen. Het personeel van beide voorzieningen werkt hiervoor samen en de 
medewerkers van Erasmus coördineren de werking. (SP) 

 
 De zorgcoördinator van Erasmus neemt deel aan de algemene vergadering van de VAD 

(Vereniging voor Alcohol- en Drugproblematiek). (AV) 
 

 In het kader van artikel 107 zullen ook van de afdeling Erasmus een paar bedden gesloten 
worden, waarbij een samensmelting met de buureenheid Celsus vooropgesteld wordt. In 
de nieuwe afdeling zou dan met twee modules gewerkt worden (afhankelijkheid en 
stemmingsstoornissen). (AV) 

 
 

Middelen 
 

 De dertig bedden van de afdeling Erasmus staan verdeeld over 12 eenpersoons- en 9 
tweepersoonskamers. (AV) 

 

 Er zijn infrastructurele verbeteringen mogelijk: 

o Op de afdeling zijn geen therapielokalen. Ook het bureau van de maatschappelijk 
werker bevindt zich buiten het gebouw. Dit wordt niet als een probleem ervaren, 
vermits het om een mobiele patiëntenpopulatie gaat. (AV) 

o De refter is te klein voor een gezamenlijke maaltijd met dertig opgenomen 
patiënten en een aantal patiënten in daghospitalisatie. Ook de TV-zaal is te klein. 
(TK) Men merkt op dat hierdoor sneller irritatie ontstaat. 

o Er zijn te weinig spreekruimten op de afdeling. (TK) Nochtans zijn 
ondersteunende en motiverende gesprekken het fundament van de 
therapeutische aanpak. 

o Een aantal lokalen zijn te duister en ongezellig (bv. badkamer). (Aanb) 
o Er is geen noodoproepsysteem in de gemeenschappelijke toiletten op de 

gelijkvloerse verdieping. (TK) In de sanitaire cellen en badkamers is er wel een 
oproepsysteem. 



50 

Auditverslag PZ St.-Alexius, Grimbergen, E944, November 2012 
 

 Alle medewerkers gebruiken het ziekenhuisbrede elektronische patiëntendossier Regas. 
Er zijn geen aparte papieren dossierdelen. De gegevens van de opgenomen patiënten zijn 
toegankelijk voor alle teamleden. (SP) Men geeft aan dat niet iedereen even vlot met het 
systeem kan werken omdat het onvoldoende gebruiksvriendelijk is. (Aanb) 
Voor het medicatieschema wordt een ander softwarepakket gebruikt (Infomedic®) dat 
communiceert met Regas. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

 De afdelingspsychiater is voor 18 uur per week beschikbaar voor Erasmus. Men kan 
beroep doen op artsen-specialisten van andere disciplines als er somatische pathologie is 
die dat vereist. Er is elke week een consulent interne geneeskunde aanwezig in het 
ziekenhuis. Voor andere specialiteiten worden de patiënten verwezen naar algemene 
ziekenhuizen in de buurt (o.a. AZ Jan Portaels te Vilvoorde). (AV) 

 

 Het team van Erasmus bestaat uit volgende zorgverstrekkers: (AV) 

o 1 psychiater (0,59 VTE) en de internist (0,03 VTE) 
o 1 hoofdverpleegkundige (1,00 VTE) 
o 3 bachelors psychiatrisch verpleegkundigen (2,80 VTE) 
o 3 gediplomeerde verpleegkundigen met specialisatie psychiatrie (3,00 VTE) 
o 1 maatschappelijk assistent (1,00 VTE) 
o 1 psycholoog (1,00 VTE) 
o 1 ergotherapeut (0,50 VTE) 
o 1 bewegingstherapeut (0,434 VTE) 
o 1 creatherapeut (0,50 VTE) 
o 1 therapeut arbeidszorg (0,25 VTE) 
o 2 bachelors orthopedagogie (2,00 VTE) 
o 1 opvoeder (1,00 VTE) 
o 2 zorgkundigen (1,52 VTE) 
o 1 logistiek assistent (0,50 VTE) 
o 1 tuintherapeut (0,1 VTE) 
o 1 diëtiste (0,05 VTE) 

o 1 kinesitherapeut (0,066 VTE) 

 In de praktijk blijkt dat zowel de psychiater als de psycholoog te weinig tijd beschikbaar 
hebben om alle voorziene taken op de afdeling op te nemen. Zo slagen beide disciplines 
er niet in om hun eigen streefdoel qua patiëntencontacten te halen, d.w.z. alle patiënten 
minstens één keer per week individueel te zien (men schat dat dit slechts voor 50% lukt). 
Ze beperken zich tot de groepssessies en daarnaast tot ad hoc individuele gesprekken 
waar een dringende noodzaak gevoeld wordt. De psychiater ziet de nieuw opgenomen 
patiënten wel wekelijks gedurende de eerste 4 à 6 weken. (AV) 

 

 Voor een aantal disciplines is het moeilijk of onmogelijk om een gelijk gekwalificeerde 
collega te vinden voor vervanging tijdens afwezigheid, bv. bij ziekte, opleiding of vakantie. 
(TK) 

o Men rekent in zulk geval vaak op de flexibiliteit van het personeel van de 
belendende afdeling Celsus. Deze manier van werken is niet optimaal, o.a. 
omdat de activiteiten op Celsus inmiddels gewoon blijven doorlopen en de 
werklast voor de medewerker te hoog wordt, waardoor de kwaliteit van de 
dienstverlening daalt. Er zijn hierover wel afspraken binnen de vakgroepen. 

o Regelmatig wordt de afwezige zorgverstrekker niet vervangen en neemt men zijn 
toevlucht tot een andere therapie of een andere activiteit of worden therapieën 
samengevoegd. Op deze wijze wordt het behandelplan van de patiënt niet correct 
uitgevoerd. 

Tijdens vakantieperiodes werkt men met jobstudenten in een atelierformule. Dit zijn 
meestal gekende personen die binnen het betreffende vakgebied stage liepen in het 
ziekenhuis. In de toekomst wil men de vakgroepen meer programmaoverschrijdend 
inzetten. (AV) 
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 De meest recente vorming rond omgaan met agressie ging door in april 2012. De afdeling 
beschikt over een gestructureerd inscholingsprogramma. (AV) 

 
 

Processen 
 

 Aanmeldingen gebeuren via de opnamecoördinator of rechtstreeks. Vooraleer over te 
gaan tot opname wordt er eerst informatie ingewonnen via een intakegesprek. Dit wordt 
opgenomen door iemand van het verpleegteam van Erasmus, die hier een intakeverslag 
van opstelt. Dit wordt nadien besproken met de psychiater. In complexe situaties wordt 
een tweede intake gepland die doorgaat bij de psychiater. (AV) 

 

 De behandeling verloopt in drie fasen: (AV) 

o De eerste fase is hoofdzakelijk gericht op het komen tot en het versterken van 
een weloverwogen persoonlijke keuze (motivatie) ten aanzien van het 
middelenmisbruik. 

o In fase 2 ligt de klemtoon op het volhouden van een nuchtere levensstijl 
(terugvalpreventie). 

o In fase 3 staan de re-integratie in de maatschappij en het organiseren van 
geschikte nazorg centraal. 

 

 Tussen dag 10 en 14 na opname volgt de eerste bespreking. Het team maakt dan een 
eerste schets van de probleemgebieden en stelt doelstellingen op. Dit wordt nadien 
besproken met de patiënt. Na 1,5 maand opname volgt de bespreking van het 
interdisciplinaire synthese verslag (IDSV). (AV) 

 

 In het kader van psychodiagnostiek worden volgende instrumenten gebruikt: PM, WAIS, 
Bourdon, Trail Makingtest, 15 woorden Rey, Bentnon, Bender, Beck. 
De psychiater gebruikt ook het Hamilton-instrument om de effectiviteit van de 
medicamenteuze behandeling van depressie te evalueren. (AV) 

 

 Er bestaat een procedure voor crisisopvang. Bij opvang van een afhankelijke patiënt in 
crisis, doet het team van Erasmus zelf de intake om te bepalen of een opname mogelijk is. 
(SP) 
De psychiater van Erasmus volgt de afhankelijke patiënten zelf op de opnameafdeling. De 
patiënt moet steeds lichamelijk ontwend zijn vooraleer hij kan opgenomen worden op 
Erasmus. De afdelingspsychiater moet steeds de beslissing tot opname goedkeuren. 
Indien geen opname in het eigen PZ kan gebeuren, wordt de patiënt verwezen naar een 
PAAZ. 

 

 Erasmus beschikt niet over een isolatiekamer. Patiënten worden zo nodig geïsoleerd op 
een andere afdeling (Galenos). (AV) In bepaalde gevallen zal men beslissen tot 
terugverwijzing naar een PAAZ-afdeling van een AZ. 

 

 Er wordt wekelijks een overzicht van de activiteiten en therapieën opgehangen op een 
bord in de gang waarop enkel staat wat effectief doorgaat die week. De patiënt krijgt een 
geïndividualiseerde versie waarop met een markeerstift wordt aangeduid waar hij 
verwacht wordt. (AV) 

 

 ’s Avonds en in het weekend is er geen gestructureerd aanbod van activiteiten. De 
patiënten moeten deze vrije tijd zelf invullen, een bewuste keuze voor deze doelgroep. 
Bovendien verlaten een aantal patiënten in het weekend het ziekenhuis met als doel de 
integratie in het thuismilieu. Er zijn op de afdeling wel ontspannende activiteiten mogelijk, 
zoals TV, krant, gezelschapsspellen, biljart. (AV) 

 

 De huisarts wordt steeds verwittigd bij opname (fase 1) en word nauw betrokken bij het 
ontslag (fase 3). In het nazorgplan wordt naar een optimale betrokkenheid gezocht van 
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thuiszorgdiensten, CGGZ, CAW, huisarts, vrijwilligers organisatie voor ondersteuning of 
vrijwilligerswerk, … (SP) 

 

 Maandelijks wordt een nazorggroep georganiseerd voor ex-patiënten. (SP) De doelgroep 
beperkt zich tot degenen die volledige nuchterheid nastreven. Meestal dagen een tiental 
deelnemers op per sessie. De psycholoog contacteert de patiënten die niet op afspraak 
komen. 
Men heeft geen zicht op het responspercentage van het aantal ontslagen patiënten dat 
deelneemt aan deze sessies bij gebrek aan registratie. (Aanb) De aanwezigheden worden 
wel geregistreerd. 

 

 Bezoek op kamer ontvangen kan niet. Om de rust en de privacy van iedereen te 
waarborgen ontvangt de patiënt zijn bezoek in de cafetaria van het ziekenhuis. (AV) 

 
 

Resultaten 
 

 Er is een zeer gedetailleerde onthaalbrochure voor de zorgeenheid Erasmus. (AV) We 
bevelen aan om hierin ook informatie op te nemen over de ombudsfunctie. (Aanb) 

 
 

9.4 Afdeling Galenos 

Situering 
 

 De afdeling Galenos (23 T-bedden en 8 A-bedden) staat in voor de opvang van 
psychotische patiënten (zowel eerste opvang als vervolgbehandeling). 

 

 De afdeling bestaat uit een open (22 bedden waarvan 6 op een eenpersoonskamer en 16 
op tweepersoonskamers) en een gesloten gedeelte (9 eenpersoonskamers). Aansluitend 
aan het gesloten gedeelte zijn er 4 afzonderingskamers. 

 

 Bij de reorganisatie in het voorjaar van 2013 zal de afdeling verhuizen en inkrimpen tot 30 
bedden, die allemaal zullen ingezet worden voor vervolgbehandeling. Patiënten in een 
acute crisis zullen dan opgenomen worden op de algemene opnameafdeling. 

 

 Er werd gesproken met de leden van de stuurgroep van de afdeling. 
 

 Er werden op de afdeling 2 patiëntendossiers ingekeken en een afzonderingsregister (van 
2012). 

 
 

Beleid en strategie 
 

 Er is een afdelingsbeleidsplan, dat deel uitmaakt van het zorgstrategisch beleidsboek 
2011. De gekozen punten worden gehaald uit een SWOT-analyse die om de 3 jaar wordt 
uitgevoerd. Deze punten worden aangevuld met thema’s vanuit de stuurgroep en de 
directie. Het beleidsplan wordt om de 6 maanden besproken met de directieleden en 
bijgestuurd. (SP) 
Anderzijds zijn de acties vaak beperkt tot de meting of een bespreking van de resultaten 
en worden te weinig echte actieplannen opgesteld, met SMART-geformuleerde 
doelstellingen. (TK) 

 

 Om het beleid van de afdeling vorm te geven zijn er een aantal overlegstructuren: (AV) 

o Om de 2 maand komt de stuurgroep van de afdeling samen om het beleid te 
evalueren en te bespreken. 

o Om de 3 maand zijn er stafvergaderingen met alle zorgverleners. 

o Om de 3 jaar doet men een sterkte-zwakte analyse met alle zorgverleners. 
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o Er wordt geparticipeerd aan verschillende werkgroepen (zorgcommunicatie, 
agressiebeheersing, EHBO, geneesmiddelendistributie, coördinatiecomité 
patiëntveiligheid, vakgroep verpleegkunde, werkgroep identiteit). Daarnaast is 
er jaarlijks overleg met de scholen waarvan studenten stage lopen in het 
ziekenhuis. 

o De afdeling neemt deel aan verschillende overlegstructuren buiten het 
ziekenhuis (lokale welzijnsraad, eerstelijnsoverleg, hervorming GGZ netwerk 
Halle-Vilvoorde functies 1, 2 en 4, stuurgroep exploratieproject 107, Puente 
overleg – remissiehuis, stuurgroep doorgangswoning PASO, psychiatrische 
thuiszorg – SPPiT, Denktank GGZ, stuurgroep VDIP) 

 

 Het beleid inzake zorg voor psychiatrische patiënten is goed gestructureerd: (AV) 

o Er zijn opname- en exclusiecriteria neergeschreven. 
o Er is verschillende modules uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. 

Deze modules zijn “observatie en stabilisatie”, behandeling en oriëntatie”, 
“rehabilitatie” en “woontraining en doorgangswoning”. Deze laatste module 
bereidt mensen voor op een semi-zelfstandige woonvorm in het doorgangshuis 
in de gemeente, op wandelafstand van het ziekenhuis. Patiënten kunnen daar 
oefenen in het zelfstandig wonen nadat ze deze module op de afdeling 
doorlopen hebben. 

 

 Het doorgangshuis “PASO” wordt sinds 2010 uitgebaat in samenwerking met de vzw 
Beschut Wonen “De Raster”. Beide partijen detacheren een halftijdse medewerker en 
stellen een woning ter beschikking voor maximaal 5 personen. De plaatsen zijn deels 
erkend zoals een initiatief voor beschut wonen, maar er zijn een aantal belangrijke 
verschilpunten met de reguliere werking van een initiatief voor beschut wonen, namelijk: 

o De bewoners zijn doorgaans jonger; 
o Alle bewoners hebben een psychotische stoornis en waren hiervoor 

opgenomen in het ziekenhuis; 

o De begeleiding is intenser; 

o Middelengebruik is geen exclusiecriterium. 

 

Middelen 
 

 De separatiekamers (die ook voor patiënten van de afdelingen Celsus en Erasmus kunnen 
gebruikt worden) vertonen enkele infrastructurele tekorten, waardoor de veiligheid van de 
patiënten onvoldoende kan gegarandeerd worden. (NC) Deze tekorten werden opgesomd 
in het algemene hoofdstuk infrastructuur. 

 

 Er is een ruime eetzaal en living, die uitgeeft op een tuin. Ook de patiënten in het gesloten 
gedeelte kunnen beschikken over een eetzaal en living. Op de afdeling is maar 1 
therapielokaal. Hier kunnen patiënten van de gesloten afdeling therapieën meevolgen, alle 
andere therapieën gaan buiten het gebouw door en kunnen enkel door patiënten die van 
het open regime mogen genieten, gefrequenteerd worden. (AV) 

 
 

Medewerkers 
 

 De personeelsequipe bestaat uit 18,13 VTE: (AV) 

o 1 psychiater (0,75 VTE) en internist 
o 1 hoofdverpleegkundige (0,9 VTE) 
o 4 bachelors psychiatrisch verpleegkundigen (3,8 VTE) 
o 3 bachelors verpleegkundigen (3 VTE) 
o 2 gediplomeerde verpleegkundigen met specialisatie psychiatrie (2 VTE) 
o 2 maatschappelijk assistenten (1,15 VTE) 
o 2 psychologen (1 VTE) 
o 2 ergotherapeuten (1,3 VTE) 

o 1 bewegingstherapeut (0,434 VTE) 
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o 1 therapeut arbeidszorg (0,25 VTE) 
o 1 bachelor orthopedagogie (1 VTE) 
o 2 zorgkundigen (1,43 VTE) 
o 1 logistiek assistent (0,8 VTE) 
o 1 tuintherapeut (asinotherapie) (0,2 VTE) 
o 1 diëtiste (0,05 VTE) 

o 1 kinesist (0,066 VTE) 

 Een deel van de (onder meer gedwongen opgenomen) patiënten is anderstalig (Frans- of 
Engelstalig, maar daarnaast zijn er ook een zeker aantal patiënten met diverse talen en 
achtergronden). Het personeel heeft weinig interculturele vorming genoten, tenzij naar 
aanleiding van bepaalde casussen. Alhoewel men aangeeft dat hierrond weinig problemen 
zouden zijn, bevelen we toch aan de ervaring die naar aanleiding van de verschillende 
casussen op de verschillende afdelingen is opgedaan te bundelen, zodat bij vragen of 
problemen in de toekomst hiernaar teruggegrepen kan worden. Ook specifieke opleiding 
door een intercultureel bemiddelaar rond specifieke thema’s (bv. separatie) kan belangrijk 
zijn om patiënten op gepaste manier op te vangen. (Aanb) 

 
Processen 

 

 Patiënten met een diagnose psychose worden zo mogelijk rechtstreeks op Galenos 
opgenomen. Dit geldt ook voor gedwongen opgenomen psychotische patiënten; in de 
praktijk zijn gemiddeld vijf van de negen patiënten op het gesloten gedeelte gedwongen 
opgenomen. 
Bij een tekort aan vrije plaatsen komen dergelijke patiënten eerst op de algemene 
opname-afdeling terecht of – vrij zeldzaam en desgevallend kort – in een separatiekamer. 
(AV) 

 

 De eerste vier weken van de opname ligt de nadruk op observatie en diagnostiek, 
crisisinterventie en stabilisatie. Deze eerste fase wordt altijd afgesloten met een 
interdisciplinaire patiëntenbespreking, die resulteert in doelstellingen en werkpunten. 
(AV)De werking van de afdeling wordt afgetoetst aan de schizofrenierichtlijnen van het 
Trimbosinstituut. Alle therapieën (en dit voor alle betrokken disciplines) die aangeboden 
worden, worden gradueel geëvalueerd en bijgestuurd aan de hand van deze richtlijnen. 
(SP) 

 

 Er zijn een aantal langverblijvers (soms langer dan drie jaar) die op Galenos blijven bij 
gebrek aan alternatieve capaciteit (wachtlijsten), omdat ze persisterend storend gedrag 
vertonen, of omdat een alternatief voor de patiënt financieel moeilijk draagbaar is. (AV) 

 

 Wanneer patiënten van de naastgelegen afdelingen Celsus en Erasmus in de 
separatiekamers opgenomen worden, staat de equipe van Galenos alleen in voor de 
toezichts- en hotelfunctie, terwijl de medewerkers van de afdeling van herkomst instaan 
voor de verdere patiëntenbegeleiding. (AV) 

 

 Op de afdeling heeft men een duidelijk drugbeleid. Patiënten met middelenmisbruik 
kunnen opgenomen worden, maar moeten na een uitstap zichzelf controleren en 
eventuele sancties bij gebruik aanvaarden. (SP) 

 

 Er is een aanbod voor patiënten met een dubbeldiagnose (de zogenaamde “dubbelclub” = 
specifieke sessies voor patiënten die naast psychose middelmisbruik vertonen). De 
medewerkers kregen de voorbije jaren heel wat vorming rond motiverende 
gespreksvoering en rond dubbeldiagnostiek. Er wordt blijvend in bijscholing over dit thema 
geïnvesteerd. (SP) 

 

 Er wordt aandacht besteed aan de verschillende levensgebieden met het oog op re- 
integratie in de maatschappij. (AV) Zo wordt er qua wonen de mogelijkheid geboden van 
het doorgangshuis, qua werk wordt er samengewerkt met jobcoachen (“springplank” 
waarbij bepaalde vaardigheden specifiek getraind worden),  beschutte werkplaatsen, 
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vrijwilligerswerking en beroepsopleidingscentra. Op het vlak van de vrije tijd wordt er hulp 
geboden door variatie te voorzien in het vrijetijdsaanbod en de patiënten mee te laten 
helpen bij de organisatie van ontspanningsactiviteiten. Ook moeten de patiënten hun 
weekends voorbereiden en naderhand evalueren. Ook kunnen patiënten aansluiten bij 
dagactiviteitencentra, volwassenenonderwijs… 

 
 

Resultaten 
 

 De bezettingscijfers liggen de voorbije jaren steevast tussen 85 en 90%. 
De verblijfsduur daalde de voorbije jaren, en lag in 2010 en 2011 op 90 à 100 dagen. (AV) 

 

 De afdeling beschikt over verschillende folders en brochures (visie en aanpak druggebruik 
voor patiënten en hun familie, brochure voor stagiairs, interne werkingsbrochure, folders 
PASO voor verwijzers en voor patiënten, folder over dwangmaatregelen). (AV) 


