
 

 

 

 

Met het oog op de vijfjaarlijkse verlenging van de erkenning van Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor 
psychiatrie en psychotherapie te Pittem, vond in  april 2013 een audit plaats. 

In dit document vindt u hierover volgende rapporten  : 

1. Het auditverslag van de Zorginspectie (april 2013) 
2. Het opvolgingsverslag  van het Agentschap Zorg en Gezondheid ( 16 juli 2013) 

Aangezien deze rapporten een weergave zijn van een proces is het belangrijk om ze als geheel  en in 
volgorde te lezen.  Een aantal door de Zorginspectie geformuleerde tekortkomingen  werden door 
het Agentschap Zorg en Gezondheid niet weerhouden.  Bepaalde door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid wel weerhouden tekortkomingen werden door de kliniek geremedieerd en daarna 
geschrapt. 

Wij staan open voor vragen naar verduidelijking. 

De directie. 
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1 Inleiding 

 

In het auditverslag worden de afdelingen niet apart besproken. De bevindingen op de 

verschillende afdeling worden doorheen het verslag gekoppeld aan de bespreking van de 

ziekenhuisbrede aspecten. 

Het ontwerpverslag werd per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens was een periode 

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

auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. Het ziekenhuis maakte van 

deze mogelijkheid gebruik. 

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

doorgegeven worden in de reactienota, konden toegelicht worden. Het ziekenhuis maakte ook 

van deze mogelijkheid gebruik, deze slotbespreking ging door op 21 juni 2013, in zaal 21.36 

om 14 u in het Ellipsgebouw (Koning Albert-II laan 35 te 1030 Brussel). 

 

1.1 Toepassingsgebieden 

 
Tijdens de audit wordt gefocust op kwaliteit van zorg: 

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

De auditoren hanteren een referentiekader dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te 
vinden is op volgende weblink: 
 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Procedures/Ziekenhuizen/Inspectie-en-audit-

van-psychiatrische-ziekenhuizen  

 

1.2 Definities 

 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 

Algemene vaststellingen (AV) 

Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige 

achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

Sterke punten (SP) 

Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen.  

Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde beschouwd. 

Aanbevelingen (Aanb) 

De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die 

de auditoren wensen mee te geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
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Non-conformiteiten (NC) 

Dit zijn de elementen die volgens het auditteam niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen.  

Omdat het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de 

interpretatie ervan, moeten deze non-conformiteiten worden gelezen als een "voorstel van non-

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

Tekortkomingen (TK) 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

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

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

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

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

worden tegen de volgende audit. 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 

1.3 Auditproces 

 

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

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

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

cijfergegevens, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid - lerende omgeving, patiëntenrechten en 

ombudsfunctie, apotheek en PZ-afdelingen. 

 

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

Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en 

overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteitshandboek.  

 

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

Zorginspectie.  

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

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

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

bv. uit vorige audit en/of inspeciteverslagen, uit het bij de overheid ingediende 

opvolgingsverslag, de website van het ziekenhuis… 

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

gesprekken met 5 directieleden (waaronder de hoofdgeneesheer), 2 stafleden (waarvan 1 ook 

interne ombudspersoon is), 10 verpleegkundigen waarvan 6 hoofdverpleegkundigen, 1 

apotheker en 1 apotheekassistent, 3 psychologen en 1 externe ombudspersoon.  

Alle verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht. Het gaat om volgende eenheden: 
- Eenheid angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen 

- Eenheid ontwenning 
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- Eenheid volwassenen kortverblijf / Eenheid psychosociale revalidatie 

- Eenheid jeugd behandeling 

- Eenheid jeugd kortverblijf / Eenheid jongvolwassenen 

- Eenheid ouderen / Eenheid psychosezorg 

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

documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang 

van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, 

registratiegegevens). 

 

1.4 Samenstelling van het auditteam 

 
Tom Wylin Hoofdauditor 

Veerle Meeus Auditor 

Nele Van Cauteren Auditor 

 

1.5 Auditplan 

 

Vrijdag, 19 april 2013 

  Dr. Tom Wylin 

 

Mevr. Nele Van Cauteren  Mevr. Veerle Meeus 

9u00 – 

10u00 

Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis 

10u00 – 

12u00 

Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

12u00 – 

13u00 

Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13u00 – 

14u00 

Medicatiebeleid Afdelingsbezoek Afdelingsbezoek 

14u00 – 

15u00 

Afdelingsbezoek  

Check medicatie  

in dossiers 
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Woensdag, 24 april 2013 

 Mevr. Nele Van Cauteren 

9u00 – 

11u00 

Kwaliteitsbeleid + resultaten van klanten en medewerkers 

11u00 – 

13u00 

Therapeutisch beleid 

 

Donderdag, 25 april 2013 

  Dr. Tom Wylin 

 

Mevr. Veerle Meeus 

 

9u00 

– 

11u00 

Dwangmaatregelen, suïcidebeleid, 

agressiebeleid 

Afdelingsbezoek 

11u00 

– 

13u00 

Algemeen en medisch beleid Personeelsbeleid 

Ombudsfunctie 

13u00 

– 

14u00 

Middagmaal + Overleg auditoren (auditoren alleen) 

14u00 

– 

14u30 

Afrondend gesprek (met algemeen directeur of hoofdgeneesheer of 

verpleegkundig directeur) 
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2 Situering van de voorziening 

2.1 Contactgegevens 

Naam Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie 

Adres Boterstraat 6 

Gemeente 8740 Pittem 

Telefoon 051 / 46 70 41 

Fax 051 / 46 70 46 

E-mail info@sintjozefpittem.be  

Website www.sintjozefpittem.be  

Inrichtende macht vzw Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en 
psychotherapie (afgekort: vzw Kliniek Sint-Jozef) 

Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. Gerard Wulleman 

 

 

2.2 Organogram 

Directiecomité 

Algemeen directeur Dhr. Filip Deboutte 

Hoofdgeneesheer Dr. Geert Everaert 

Directeur patiëntenzorg Dhr. Eddy Deproost 

Directeur administratie Dhr. Joris Veys 

Directeur facilitaire diensten Mevr. Griet Tytgat 

Staf 

Adjunct-directeur patiëntenzorg Mevr. Kathleen De Sutter 

Stafmedewerker patiëntenzorg Dhr. Pol Vanhee 

Stafmedewerker juridische zaken en HR Mevr. Hilde Cornette 

Medische raad 

Voorzitter medische raad Dr. Ilse Velghe 

 

 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 

A Dr. Mark Kinet 

T Dr. Sofie Muylaert 

K Dr. Leen Vancompernolle 
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2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 

opname 

Niet van toepassing 

 

2.5 Geslaagden in het examen geneesheer – hoofd van dienst 

(gedwongen opname) 

Niet van toepassing 

 

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) K (d+n) k (d) k (n) TOTAAL 

90 5 5 60 5 5 20 1 6 197 bedden 

 

- Functie ziekenhuisapotheek 
 

2.7 Historische en geografische situering 

De Kliniek Sint-Jozef is gevestigd in een kasteel met park dat in 1873-75 werd opgetrokken als 
zomerresidentie van het gezin Joos de ter Beerst en zijn vrouw Camille De Mûelenaere, die de 
dochter was van de burgemeester van Pittem. Het kasteel werd in 1937 verlaten en in 1942 
gekocht door de Zusters van Maria van Pittem, die het met de hulp van dr. Van Laere 
omvormden tot “Neurologische kliniek Sint-Jozef”. In 1976 werd een masterplan uitgetekend 
voor de modernisering van het gebouw, de eerste fase hiervan werd in 1990 in gebruik 
genomen, de tweede in 1999. In 2003-2004 gebeurde een renovatie van het kasteel terwijl in 
2010 nieuwe werken werden aangevat. Op het moment van de inspectie werd een 
nieuwbouwgedeelte opgetrokken waarin onder andere het onthaal van het ziekenhuis 
gehuisvest zal worden. 
 
Samen met het Heilig-Hartziekenhuis van Ieper biedt de Kliniek Sint-Jozef psychiatrische zorg 
aan in midden-West-Vlaanderen. Zuidelijker liggen de Kliniek Heilige Familie (met K-dienst “De 
Korbeel) in Kortrijk en het PZ Onze-Lieve-Vrouw van Vrede te Menen, noordelijker liggen het 
PC Sint-Amandus te Beernem, het PZ Onze-Lieve-Vrouw en het PC Rustenburg te Brugge.  
Qua algemene ziekenhuizen met een PAAZ (psychiatrische afdeling in een algemeen 
ziekenhuis) zijn in de omgeving het H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen (campus Weststraat) 
en het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare (die momenteel aan het fusioneren zijn), het Sint-
Andriesziekenhuis te Tielt, het O.L.Vrouwziekenhuis te Waregem en het AZ Groeninge 
(campus Vercruysselaan) te Kortrijk te vernoemen. In de Sint-Jozefkliniek Izegem is er een 
psychiatrisch geöriënteerde afdeling. 
 
Op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg zijn er in de streek 2 centra actief: het CGG 
Largo dat de streek Veurne – Ieper – Roeselare bedient en het CGG Mandel en Leie ten 
zuidoosten hiervan (Menen – Kortrijk – Izegem - Waregem – Tielt). De Kliniek Sint-Jozef ligt op 
de grens tussen beiden. Ten noorden van het ziekenhuis ligt het werkingsgebied van het CGG 
Noord-West-Vlaanderen (Brugge – Oostende – Torhout). 
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3 Leiderschap 

 

3.1 Beleidsorganen 

• De vzw Kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie beheert het 
psychiatrisch ziekenhuis en is, samen met de vzw Gezondheidszorg  H. Familie (Kortrijk) 
en het PC O.L.V. van Vrede (Menen) medebeheerder van het PVT Valckeburg te 
Rumbeke.  
De Raad van Bestuur (RvB) van de Kliniek Sint-Jozef komt maandelijks samen en telt 11 
leden. Naast de beraadslagende leden wordt de Raad van Bestuur ook bijgewoond door 2 
raadgevende leden, met name de algemeen directeur en de hoofdgeneesheer. 
Twee weken voor de raadszitting is er een bijeenkomst van het Bureau van de RvB, dat 
bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de RvB en de dagelijks 
bestuurder (= algemeen directeur); dit Bureau stelt de agenda van de RvB op. 
De samenstelling en de verslagen van de RvB getuigen van een hoge graad van 
professionalisering. (SP) 

- Zo werden bij het aantrekken van nieuwe leden gezocht naar specifieke profielen, 
waardoor er nu een grote diversiteit is aan expertise (zowel kennis en ervaring in de 
geestelijke gezondheidszorg, als inzake modern (ziekenhuis)management, HRM-
beleid, ethiek en financiën). 

- De RvB stelde (via een tijdelijk adviescomité organisatieontwikkeling) een gedragscode 
(=huishoudelijk reglement) en een bevoegdheidsnota samen (opsomming van taken en 
verantwoordelijkheden van de RvB en de daaraan verbonden comités) waardoor er 
duidelijkheid geschapen werd over de taakinhoud van alle bestuurs- en directieleden. 
Dit had een positief effect op de samenwerking Raad van Bestuur – Directiecomité. 

- Er zijn 4 comités gekoppeld aan de RvB, met name het financieel comité (voor o.a. 
opvolgen van subsidieaanvragen, opvolgen beleggingen), een comité voor 
personeelsaangelegenheden (HRM-beleid), een bouwcomité dat de infrastructurele 
vernieuwingen opvolgt en een auditcomité (ad hoc om audits uit te voeren rond 
specifieke topics). Op die manier kan de RvB zich concentreren op specifieke 
beleidsvoering.  

 

• Er is een POC dat ongeveer 3 keer per jaar samenkomt om overleg te plegen met de 
artsen. (AV) Jaarlijks maakt de RvB een werkingsverslag op over de activiteiten van het 
voorbije jaar en worden doelstellingen geformuleerd voor het volgende werkjaar. Dit 
verslag wordt op één van die vergaderingen besproken. 

 

• Het directiecomité (DC) vergadert wekelijks en bestaat uit 5 leden. Eén keer per maand is 
er een directiecomité met een beperkte agenda en wordt de vergadering gevolgd door het 
Directiecomité / Staf overleg. Op deze vergadering sluiten de stafmedewerker 
patiëntenzorg, de stafmedewerker juridische zaken en HR en de adjunct-directeur 
patiëntenzorg aan bij de leden van het directiecomité. 
De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité, maar wordt beleidsmatig 
betrokken via een maandelijkse overlegvergadering met de algemeen directeur, de 
hoofdgeneesheer en de adjunct-directeur patiëntenzorg. 
Tenslotte is er tussen de hoofdgeneesheer en de directeur patiëntenzorg tweewekelijks 
een apart formeel overleg. (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 (3 keer per maand onder de vorm van de medische 
staf, 1 keer per maand als medische raad). Op de medische raden worden in principe 
alleen de psychiaters uitgenodigd, de stafvergaderingen hebben een iets opener karakter: 
zo wordt de geneesheer-specialist in opleiding (GSO) 1 keer per maand uitgenodigd op 
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het eerste deel van de stafvergadering, terwijl de geneesheren-consulenten, de algemeen 
directeur en de directeur patiëntenzorg ad hoc of op regelmatige basis worden 
uitgenodigd. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt. (AV) 

 

• Voor het ethisch comité wordt samengewerkt met het H.-Hartziekenhuis te Ieper. Vanuit 
Pittem nemen 4 medewerkers deel aan de Commissie voor Medische Ethiek te Ieper. 
(AV) 

 

• De christelijke identiteit is doorheen het hele ziekenhuis latent aanwezig en merkbaar. Op 
het niveau van de Raad van Bestuur zijn er twee zusters van de stichtende congregatie bij 
het beleid betrokken, een theoloog en een doctor in de godgeleerdheid – diaken in 
opleiding en een diaken.  In het ziekenhuis zorgt een Pastorale Werkgroep voor de 
thematische aankleding van de afdelingen, de ondersteuning van patiënten en 
ondersteunen ze de religieuze activiteiten binnen en buiten de kapel (bv. het Sint-
Jozefsfeest). De pastores hebben een bureelruimte grenzend aan het centrale binnenplein 
wat de zichtbaarheid vergroot. Missie en visie vernoemen expliciet de christelijke identiteit. 
In de praktijk is een groot respect voor de persoon van de geesteszieke merkbaar, dit 
komt ondermeer tot uiting komt in een sterke patiënten- en familieparticipatie en het 
gelijkwaardig behandelen van patiënt en hulpverlener (bv. zichtbaar in de nieuwe versie 
van de beleidsnota toezicht, de visie op herstelgerichte zorg, het evolueren naar een 
fixatievrij ziekenhuis…). (AV) 

 

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

- Facilitair comité; 

- Het Personeelscomité; 

- Het Comité voor geneesmiddelen en medisch materiaal; 

- Het Comité en het Team Ziekenhuishygiëne; 

- De Ondernemingsraad; 

- Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

- Het Comité en de Werkgroep voor kwaliteit en patiëntveiligheid; 

- De Permanente Werkgroep Incidentanalyse 

- Verschillende projectgroepen. 
Van al deze overlegmomenten worden verslagen gemaakt. Daarnaast zijn er nog comités 
en werkgroepen in de ondersteunende departementen of per eenheid. (AV) 

 

• Van alle hierboven vernoemde beleidsorganen bestaat er een beschrijving die terug te 
vinden is in het kwaliteitshandboek (doelstelling, samenstelling, frequentie van 
vergaderen). Van de beleidsorganen op beheerniveau zijn er uitgebreide beschrijvingen 
terug te vinden in het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur. (SP) 

 

3.2 Organisatiestructuur 

 

• Alle directieleden volgden een interne opleiding over managementvaardigheden, in het 
kader van het opmaken van een strategische planning. 
De hoofdgeneesheer volgde daarnaast ook een 1-jarige externe opleiding over 
ziekenhuismanagement. (AV) 

 

• De hoofdgeneesheer is aangesteld voor onbepaalde duur voor 1 halve dag per week. 
Daarnaast werkt hij gedurende 7 halve dagen als psychiater in het ziekenhuis en 1 halve 
dag buiten het ziekenhuis (privéraadplegingen). Bij de vervulling van zijn beleidstaken kan 
hij een beroep doen op administratieve ondersteuning via het directiesecretariaat en op de 
stafmedewerker patiëntenzorg (AV) 
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• Het departement patiëntenzorg wordt aangestuurd door de directeur patiëntenzorg (1 
VTE), samen met de (1 VTE) adjunct-directeur patiëntenzorg. De directeur patiëntenzorg 
bekleedt deze functie sinds 2003 en is sinds 1989 lid van het directiecomité (als 
therapeutisch coördinator). De directeur patiëntenzorg  is de hiërarchisch 
verantwoordelijke voor de verpleegkundigen, psychologen, en alle andere therapeuten. 
(AV) 

 

• Binnen het departement patiëntenzorg wordt sinds 2010 er een apart verpleegkundig 
beleidsplan opgesteld door de directie patiëntenzorg in samenwerking met de 
afdelingshoofden . Dit plan wordt voorgelegd aan de vakgroep verpleegkundigen. (AV) 
Het beleidsplan bevat naast de opdrachtverklaring en visie de algemene strategische 
doelen en succesfactoren (balance score card). Naast de actieplanning voor 2013 bevat 
het ook een terugblik op wat werd gerealiseerd vanaf 2010.  
 

• Elke afdeling beschikt over een afdelingsbeleidsplan. Afdelingshoofden kregen voor de 
opmaak een sjabloon aangereikt en kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Op 
basis van allerhande cijfergegevens (uit steekproefvragenlijsten van  aanwezige patiënten, 
uit exitgesprekken met patiënten, uit de medewerkers tevredenheidsenquete (BING), uit 
de personeelsveiligheidscultuurmeting, uit de rubriek: vrij spreken op het stafoverleg...) 
wordt per afdeling door de afdelingsstuurgroep een beleidsplan opgesteld. Doorgaans 
hebben deze afdelingsbeleidsplannen dezelfde structuur. (AV) 

 

• Uit het geïntegreerd jaarverslag van het ziekenhuis maken sommige afdelingshoofden een 
synthese van hun afdeling die dan wordt voorgesteld op de stuurgroep en eventueel op 
het stafoverleg en op de coördinatieteams. (SP) 
 

• De organisatie is niet op de klassieke hiërarchische departementele wijze gestructureerd. 
Er gebeurde een volledige kanteling waarbij de zorg in de praktijk functioneel aangestuurd 
wordt door een stuurgroep per eenheid. Deze stuurgroep, die op wekelijkse basis 
bijeenkomt, bestaat uit een afdelingspsychiater, een afdelingspsycholoog en een 
(verpleegkundig) afdelingshoofd. 
Bij de dagelijkse werking wordt de eenheid ondersteund door de zorgondersteunende 
diensten (waarvan de forumcoördinator en de stafmedewerker patiëntenzorg de 
vertegenwoordigers zijn), de algemeen ondersteunende diensten (met als 
aanspreekpunten de apotheker, de stafmedewerker juridische zaken en HR en de 
pastores) en de facilitaire diensten (met de directeur administratie en de directeur 
facilitaire diensten). (AV) 

 

• Er wordt, omwille van de kanteling van de zorg, niet gewerkt met een klassiek 
middenkader. Voor de zorgondersteuning zorgen een klinisch verpleegkundig specialist 
(0,5 VTE), een stafmedewerker patiëntenzorg (0,75 VTE) en een coördinator 
Forumwerking (0,315 VTE). 
Enkel op de afdeling ontwenning en de afdeling ouderen-psychosenzorg zijn er twee 
verpleegkundigen-coördinatoren  tewerkgesteld, naast de afdelingshoofden. Aanvankelijk 
kwam dit omdat dit twee grote afdelingen zijn. Omwille van de verschillende noden op de 
twee afdelingen verschilt de taakinvulling (ontwenning: zorginhoudelijke en 
personeelsbeleid van verpleegkundige; ouderen-psychosenzorg: coördinatie van alle 
teamleden) van deze verpleegkundige coördinatoren. Op de andere afdelingen zijn er 
geen verpleegkundige coördinatoren maar kiest het ziekenhuis eerder voor een uitbreiding 
van de ondersteuning via ziekenhuisbreed werkende klinisch verpleegkundig specialisten 
(met specifieke expertise in bv. zelfverwonding en agressie, early-recognition method…). 
(AV) 
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• Er zijn binnen het departement patiëntenzorg tal van overlegmomenten waardoor er een 
goede uitwisseling van informatie is tussen de zorgverleners onderling en tussen de 
zorgverleners en de directie: (SP) 

o De wekelijkse afdelingsstuurgroepen worden bijna steeds bijgewoond door de 
directeur patiëntenzorg. Uit gesprekken op de afdelingen blijkt dit een positieve 
invloed heeft omdat op die manier gewaakt wordt over de toepassing van de 
ziekenhuisbrede visie in de werking van de afdelingen (zo komen er tijdens het 
overleg vaste thema’s aan bod, waaronder het afdelingsbeleidsplan) en dat 
(knel)punten vlot doorstromen naar het algemeen beleid, zonder dat de 
stuurgroep gehinderd wordt in zijn autonomie (geen beïnvloeding van de 
besluitvorming). 

o De afdelingsstuurgroep vergadert drie keer per jaar samen met de algemeen 
directeur, de directeur patiëntenzorg, de  hoofdgeneesheer (+ de 
directiesecretaresse voor de verslaggeving). Hier worden concrete 
verwachtingen van de directie over de minimaal geleverde kwaliteit besproken. 
(bv. bespreking beleidsplan en cijfers over kwaliteit van zorg). Op deze manier 
worden de beschikbare cijfers op alle afdelingen gebruikt voor evaluatie. 

o Naast een wekelijks verpleegkundig overleg (organisatorisch, 
informatiedoorstroming), gevolgd door een verpleegkundige intervisie 
(inhoudelijke bespreking van casussen) is er op de afdelingen wekelijks een 
teamvergadering tussen alle verpleegkundigen en therapeuten. Op dit 
participatief overleg worden de patiënten besproken die op het einde van een 
observatieperiode gekomen zijn. Daarnaast worden er ook besprekingen 
gehouden op vaste tijdstippen tot aan het ontslag. 
Alle bij de behandeling betrokken zorgverleners bereiden deze vergaderingen 
schriftelijk voor in het patiëntendossier. De voorbereidingen zijn door de 
verschillende disciplines raadpleegbaar en worden in een automatisch 
samengevoegd document geprojecteerd tijdens de teamvergadering. 

o Daarnaast is er twee keer per week een stuurgroep afdelingshoofden (alle 
afdelingshoofden samen met de directeur en de adjunct-directeur 
patiëntenzorg en de klinisch verpleegkundig specialist. De stafmedewerker 
patiëntenzorg en de stafmedewerker juridische zaken en HR nemen ad hoc 
deel. Hier worden actuele problemen van de verschillende afdelingen open 
besproken (hoe aangepakt, oplossing  door groep zelf laten zoeken). 

o Tweewekelijks is er een stuurgroep afdelingspsychologen en een stuurgroep 
Forum voor persoonsvorming.  

o Het therapeutisch ziekenhuisoverleg (alle leden van de stuurgroepen, de 
hoofdgeneesheer, de algemeen directeur, de directeur patiëntenzorg, de 
adjunct-directeur patiëntenzorg, de stafmedewerker patiëntenzorg, de 
stafmedewerker juridische zaken en HR + de directiesecretaresse als 
secretaris) heeft 3 keer per jaar plaats.  

o Zes keer per jaar is er de vakgroep verpleegkunde  (2 verpleegkundigen per 
afdeling, klinisch verpleegkundig specialist, twee afdelingshoofden, adjunct-
directeur patiëntenzorg en de directeur patiëntenzorg) en 2 keer per jaar een 
vakgroep verzorgenden. 

o Met de nachtdiensten gaat er 4 keer per jaar een vergadering door. 
 

• Op medisch vlak gebeurt de onderlinge afstemming via de wekelijkse bijeenkomsten van 
de artsen (in de medische staf of de medische raad) en tijdens het 
maandagnamiddagoverleg (bespreking van nieuwe aanmeldingen voor opname). (AV) 

 

• In het ziekenhuis zijn er functieomschrijvingen en competentieprofielen uitgewerkt voor 
alle medewerkers (alleen die van de apotheker moet nog goedgekeurd worden). Deze 
functieomschrijvingen en competentieprofielen zullen in een volgende fase aangewend 
worden bij de functionerings- en evaluatiegesprekken, als zelfevaluatiesysteem en bij het 
uitschrijven van vacatures. (SP) 
In de toekomst gaat men ook de vakinhoudelijke competentieprofielen (klinische 
competenties, referentieverpleegkundigen, nachtverpleegkundigen…) uitwerken. (AV) 
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• Met de patiënten wordt niet alleen overlegd in de dagelijkse ochtendvergadering en de 
wekelijkse patiëntenvergadering per eenheid, maar ook is er om de twee maanden een 
overleg met de diensthoofden van de keuken en de cafetaria/vaatwas en 2 keer per jaar 
met de directeur facilitaire diensten.  
Daarnaast zijn er enkele losstaande initiatieven geweest om patiënten bij het beleid van 
de eenheden of bij hun eigen therapie te betrekken: zo konden de jongeren mee kiezen 
welk meubilair zou gebruikt worden in de high care en de comfortroom. Op de eenheid 
jeugd kortverblijf werden enkele jongeren uitgenodigd op het teamoverleg waar ze mee 
hun eigen evolutie konden bespreken en voorstellen doen naar nieuwe doelstellingen. 
(SP) 
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4 Beleid en strategie 

 

4.1 Algemeen, kwaliteits- en medisch therapeutisch beleid en 

strategie 

 

• Het ziekenhuis maakt geen gebruik van een specifieke opnamedienst of 
opnamecoördinator. Alle aanvragen tot opname worden doorgestuurd naar de 
psychiaters, die tijdens de werkuren steeds bereikbaar zijn voor collega’s (psychiaters en 
huisartsen). Zij beslissen op basis van de bestaande in- en exclusiecriteria tot opname op 
een bepaalde eenheid. Op het maandagmiddagoverleg is er een bespreking onder de 
artsen van alle vragen tot opname. Vooral rond de keuze van zorgeenheid voor volwassen 
patiënten wordt dit overleg als een meerwaarde ervaren.  
Per eenheid kunnen er wachtlijsten zijn (vooral bij de jeugdafdelingen). De psychiaters 
hebben de eindregie, al dan niet samen met een andere medewerker (bv.maatschappelijk 
assistent). 
In de toekomst wil men een beter zicht te krijgen op de criteria die gehanteerd worden om 
op de wachtlijst te komen of om door te verwijzen. Ook de instroom van patiënten zal 
beter gemonitord worden. (AV) 

 

• Het therapeutisch beleid is opgebouwd rond een aantal kernwaarden zoals herstelvisie en 
vermaatschappelijking, krachtgericht werken en empowerment, stimuleren van patiënten 
participatie en inzet van ervaringsdeskundigheid en de betrokkenheid van familie/context. 
De organisatie- en communicatiestructuren evenals het behandelaanbod zijn hier volledig 
op afgestemd. Uit alle gesprekken met  directie en personeel blijkt dat deze visie sterk is 
doorgedrongen in de organisatie. (SP) 

 

• In dit ziekenhuis wordt voor de psychiatrische en psychotherapeutische zorg vertrokken 
van een coherent behandelmodel. (SP) 

o Het ziekenhuis heeft gekozen voor een divisionele organisatiestructuur.  
o Op afdelingsniveau is de stuurgroep van de afdeling verantwoordelijk voor 

zowel het klinisch als organisatorisch management. 
De visie op de werking en het leiding geven (oppervlaktestructuur, 
dieptestructuur en congruentie) en de taken en verantwoordelijkheden van de 
stuurgroep als geheel en van de individuele leden, staat beschreven in de  
nota ‘management van een zorgeenheid, maart 2010’ die verspreid werd ter 
ondersteuning van de afdelingen.  

o Dit tweeledig management (niveau directie en niveau zorgeenheid) wordt op 
verschillende niveaus ook afgestemd met dit van de medische staf. De 
doorstroming van informatie wordt verzekerd door  de vele formele 
overlegmomenten zowel op niveau van de eenheden als op het algemeen 
niveau. Er wordt over gewaakt dat heel wat leden die zetelen in de 
overlegstructuren van de afdelingen ook zetelen in de overlegmomenten op 
hoger niveau. 

o Er is veel aandacht voor de toetsing van de hulpverleningsmethodieken aan de 
hand van recente wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. Het ziekenhuis 
neemt vaak deel aan onderzoeken samen met universiteiten (momenteel zijn 
er 4 lopende). 

 

• Alle psychiaters zijn psychotherapeutisch geschoold. Ook alle psychologen zijn hierin 
geschoold. Momenteel zijn er 2 bezig aan deze opleiding. Nieuwe psychologen die pas in 
dienst zijn wordt de raad gegeven eerst een tweetal jaar ervaring op te doen in het 
werkveld en dan de opleiding aan te vatten. (AV) 
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• De effectieve zorg op maat is sterk uitgebouwd in het ziekenhuis. (SP) In het verleden 
werden de standaardprogramma’s afgebouwd ten voordele van de grotere keuzevrijheid 
en invulmogelijkheden naar therapieën en modules in functie van de individuele noden 
van de patiënt. 

o Voor de samenstelling van het therapieënprogramma en activiteiten heeft men  
keuze op 4 niveaus; 

� Er is een specifiek standaardprogramma voor elke verschillende 
behandelgroep op de zorgeenheden. 

� Per behandelgroep heeft men keuze uit een aantal modules aangepast 
aan de noden van de patiënt. 

� Binnen de zorgeenheid, maar behandelgroepoverstijgend, heeft men 
de keuze uit (zorgeenheid)modules  (GOP’s, bv. een emomodule, 
Linehanmodule…). 

� Het aanbod van het “Forum voor Persoonsontwikkeling” is 
afdelingsoverstijgend en omvat een 100-tal activiteiten waaruit er 8 per 
week kunnen gekozen worden. 

o Het individuele therapieprogramma wordt door de zorgverleners samen met de 
patiënt opgemaakt. Er wordt gekeken i.f.v. de nodige aanvullingen bij de 
bestaande  activiteiten op de eenheid en er wordt rekening gehouden met de 
verhouding tussen verbale en non-verbale therapieën. 

o Er zijn een aantal zorgeenheden die hun specifieke standaardprogramma’s om 
de 2 à 3 jaar refreshen. 

o De therapie die als nazorg wordt aangeboden is eveneens sterk op maat 
gemaakt. Er is een aanbod van individuele consultaties, een postkuursysteem  
(= halve dag per week waarbij er een gesprek kan zijn met de individuele 
begeleider of psycholoog en er deelgenomen wordt aan een forumactiviteit), 
terugkomdagen…  

 

• Alle eenheden maken gebruik van elektronische behandelplannen voor alle patiënten. 
(SP) 
Elke interdisciplinaire teamvergadering (waarop de evolutie van patiënten wordt 
besproken) is voorbereid door alle betrokken disciplines. Het elektronisch dossier is zo 
opgemaakt dat automatisch de behandeldoelstellingen gekopieerd worden naar het 
volgende overleg. Aan deze doelstellingen worden de verschillende voorbereidingen van 
de disciplines gekoppeld. Na de bespreking worden de behandeldoelstellingen al dan niet 
aangepast, waarbij ze opnieuw automatisch gekopieerd worden voor het overzicht van de 
volgende bespreking. 
Bij controle van patiëntendossiers werd opgemerkt dat dit systeem voor de meeste 
patiënten consequent werd toegepast. Toch werd ook een dossier gezien waarbij er een 
grote tijdsspanne (enkele maanden) was tussen opname en het opstellen van de 
behandeldoelstellingen. Aanbeveling om de timing beter te bewaken, ook in de 
verlofperiodes. (Aanb) 

 

• Alle patiënten  worden wekelijks gezien door de psychiater van hun eenheid. Dit gebeurt in 
de behandelgroep waartoe ze behoren (wordt ook wel procesbegeleiding genoemd).  
Deze bespreking is  een synthesemoment van de voorbije week en tevens een herhaling 
van de werkpunten voor de komende week. Meestal is hierop ook een begeleider 
aanwezig om alle afspraken naderhand nogmaals te herhalen en te kaderen. De 
frequentie van individuele begeleiding door de psychiater varieert van ‘ad hoc’ tot 
minimum alle patiënten die op de wekelijkse teambespreking geweest zijn (concreet komt 
dit neer op een minimum van ongeveer een 5-tal patiënten die in behandeling zijn per 
week). Momenteel is er één  ASO beschikbaar in het ziekenhuis, die alle patiënten van de 
afdeling waaraan hij toegewezen is, wekelijks ziet. Deze arts wordt wisselend toegewezen 
aan een bepaalde zorgeenheid. (AV) 

 

• De patiëntbetrokkenheid is sterk uitgebouwd in dit ziekenhuis: (SP) 
o Patiënten worden betrokken via de dagelijkse ochtendvergaderingen en de 

wekelijkse afdelingsvergadering. 
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o De patiëntbetrokkenheid uit zich in verschillende sterk uitgebouwde projecten 
zoals het BOE-project (Bewust Omgaan met Ervaringsdeskundigheid) en het 
P4P (het Peer For Peer project is een werkgroep van patiënten en teamleden 
in het kader van herstelgericht werken vanuit eigen ervaringen: zij zijn bezig 
met het aanpassen van de opnamebrochures, het inrichten van de 
comfortrooms…). 

o Het aanbod aan therapieën en activiteiten is sterk individueel gestuurd en 
samengesteld.  

o Het Forum voor Persoonsvorming is een therapeutisch aanbod gericht op het 
optimaliseren en continueren van de levenskwaliteit van de patiënt. Er is keuze 
uit een gespecialiseerd aanbod van een 100-tal activiteiten die inhoudelijk 
aansluiten op het aanbod van de zorgeenheden met focus op de diverse 
levensdomeinen. Het aanbod wordt regelmatig geëvalueerd in de stuurgroep 
van het Forum.  
Het is de individuele begeleider van de patiënt die in dialoog met de patiënt en 
vanuit volgende criteria, het forumprogramma opstelt. 

� In functie van het behandelplan 
� In functie van de persoonlijke groei van de patiënt 
� Vanuit de interesse van de patiënt. 

o De activiteiten en de werking van het Forum worden gemeten en geëvalueerd 
aan de hand van een aantal indicatoren waarvan ook  de waardering door de 
patiënt aan de hand van 4 stellingen deel uitmaakt. Daarnaast gebeurt de 
evaluatie aan de hand van het percentage niet-geplande afwezigheden, 
effectieve aanwezigheid… 

o Zowel bij ontslag  als tijdens de behandeling worden gesprekken gehouden 
met patiënten om de werking te evalueren (exitgesprekken, 
steekproefvragenlijst). Bij het opstellen van de steekproefvragenlijst werden de 
patiënten eveneens betrokken. 

 

• De Tool voor UitkomstManagement (TUM) wordt gebruikt  om systematisch de evolutie 
van de behandeling te bespreken met de patiënt. (SP) Dit is een methodologie waarbij aan 
de hand van het systematisch afnemen van een vragenlijst de evolutie gemeten wordt op 
het vlak van klachten, sociale relaties, tevredenheid over de behandeling en de 
therapeutische relatie. De systematische analyse en bespreking met de patiënt geeft 
antwoorden op vragen over de duur van de behandeling, de relatie tussen patiënt en 
hulpverlener, de behandelmethode en het netwerk van de patiënt. Om de 3 weken wordt 
de vragenlijst afgenomen door de behandelend psycholoog, hierna volgt een 
systematische bespreking met de patiënt en op de teamvergadering. Voor 2013 en 2014 
bekijkt men in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheidszorg het gebruik van de TUM als onderzoeksinstrument. 

 

• Het ontslag wordt gedurende de behandeling goed voorbereid. (SP) 
o De ‘doetherapeuten’ (maatschappelijk werkers en verpleegkundigen) hebben 

specifieke aandacht voor de reïntegratie. In het dossier zijn luiken voorzien 
rond de sociale rollen en in het behandelplan is er ook een aparte rubriek voor 
de resocialisatiedoelstellingen.  

o Deze resocialisatiedoelstellingen werden ingevoegd naar aanleiding van een 
verbeterpunt uit de patiëntenbevraging. De resocialisatiedoelstellingen worden 
omschreven op 3 domeinen namelijk op het domein ‘arbeid’, het domein 
‘wonen’ en het domein ‘gezin en kinderen’. 

o Bij opname wordt een kort opnameverslag naar de huisarts/behandelende arts  
gestuurd. Daarnaast wordt contact opgenomen met de reeds aanwezige 
hulpverlening (mits goedkeuring van de patiënten). 
Naar het einde van de opname toe wordt opnieuw contact opgenomen met de 
betrokken hulpverleners om overdracht te geven rond het verloop van de 
opname en om eventuele afspraken te maken rond nazorg en verdere 
opvolging.  
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o Er is een specifiek onderwijsaanbod met voorbereiding op het hervatten van de 
school.  

o Er zijn tal van therapeutische programma’s in nazorg mogelijk o.a. aanbod van 
individuele consultaties, postkuursysteem op indicatie (= halve dag/week 
gesprek met begeleider, psycholoog of deelname aan forumactiviteit...), 
plannen van  terugkomdagen… Sommige eenheden (ontwenning) hebben een 
eigen nazorgprogramma. 

 

• Het therapeutisch beleid hecht veel belang aan het milieu/de context /de familie van de 
patiënt: (SP) 

o Men werkt met familietherapeuten op alle afdelingen. Er is voorzien in een 
kennismaking op de eerste onthaaldag en systematische gesprekken nadien 
(o.a. tweewekelijks op de jeugdbehandeling…). 

o Er wordt systematisch voorzien in beleidsgesprekken met de context (o.a. na 
observatieteam bij jeugd…). 

o Er worden systematische contacten van context en begeleiding  voorzien (o.a. 
na uitstap of overnachting bij jeugd...). 

o Verschillende activiteiten binnen het Forum voor Persoonsvorming  behoren tot 
het domein ‘familie en gezin’ (o.a.“ik en mijn jong kind”, “ik en mijn puber”, “ik 
en mijn ouders”, “ik was een KOPP-kind”). 

o Systematisch melding aan de context bij afzondering van een minderjarige. 
o Er zijn aparte afdelingsfolders voor de familie van opgenomen patiënten. 
o Er zijn een 4-tal keer per jaar infomomenten voor familieleden. 
o Verpleegkundigen kunnen aan huis gaan om de gezinscontext beter in te 

schatten. 
o Op elke afdeling is er een referentieverpleegkundige KOPP. 

 
 

4.2 Lerende omgeving 

 

• Specifieke taken met betrekking tot kwaliteit worden opgenomen door een 
stafmedewerker (o.a. kwaliteit en incidentenmelding). Kwaliteitsverbeterend werken is 
ingebouwd in de werking op de zorgeenheden zelf. De stafmedewerker levert 
cijfergegevens aan en faciliteert door middel van standaarddocumenten (o.a. 
beleidsplannen), aanleveren van visies en werkwijzen. De kwaliteitswerking binnen dit 
ziekenhuis krijgt verder vorm door: (AV) 

o Het Comité voor kwaliteit en patiëntveiligheid (alle directiefuncties en 
stafmedewerkers). Dit comité stuurt, coördineert en volgt alle activiteiten op 
met betrekking tot een kwaliteitsvolle, veilige en effectieve patiëntenzorg, 
conform het ziekenhuisbeleid. 

o De Werkgroep kwaliteit en patiëntveiligheid  (bestaande uit o.a. de directeur 
patiëntenzorg, stafmedewerkers, klinisch psychologen en een afdelingshoofd) 
bereidt op operationeel niveau de initiatieven voor, coördineert en volgt ze op. 

o De permanente werkgroep incidentenanalyse (retro- en prospectieve 
incidentenanalyse). 

o Verschillende projectgroepen. 
 

• Het ziekenhuis hanteert de methodiek van de balanced score card in combinatie met de 5 
managementdomeinen van Kwadrant®. (AV) 

 

• De missie kwam tot stand in 2005 in samenwerking met de Raad van Bestuur, de directie 
en alle medewerkers van de organisatie.  Het proces werd begeleid door VOCA. De 
missie werd aangepast in 2013 naar aanleiding van de opstart van de ambulante teams 
voor acute en langdurige zorg. (AV) 
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• Werken aan kwaliteit en voortdurend verbeteren worden hoog in het vaandel gedragen in 
dit ziekenhuis. Kwaliteit wordt ruimer ingevuld dan het kwaliteitsdecreet voorziet.  (SP)  
Zowel de manier waarop het ziekenhuis gestructureerd is als de aanpak op 
afdelingsniveau zorgen ervoor dat er een sterke lerende omgeving aanwezig is. 
Medewerkers op alle niveaus worden gestimuleerd om kennis door te geven en van elkaar 
te leren (uitwisseling van kennis op het hoofdenoverleg, vorming over talentgericht 
coachen, participatief leiderschap, oplossingsgericht werken…). 

 

• Alle zorgeenheden werken met beleidsplannen, voorzien van verbeteracties. (SP) Deze 
beleidsplannen worden meestal op basis van een ‘aangeleverd’ standaarddocument 
opgemaakt. Het ziekenhuis kiest er bewust voor deze standaarddocumenten niet formeel 
op te leggen maar eerder als ondersteuning te voorzien. 
In de ingekeken beleidsplannen werden volgende knelpunten opgemerkt: de veelheid aan 
verbeteracties, de verantwoordelijkheid die in zijn geheel steeds bij de afdelingshoofden 
ligt, de onduidelijk omschreven doelstellingen (bv. ‘het verbeteren van’, ‘het aanpassen 
van’…), de timing en evaluatie die niet steeds even duidelijk zijn. We bevelen aan om : 
(Aanb) 

o De verpleegkundige afdelingsbeleidsplannen aan te vullen met een medisch-
therapeutisch luik. 

o Meer (praktische) vorming te voorzien voor het werken met beleidsplannen en 
verbeterdoelstellingen aan de leidinggevenden van de zorgeenheden. Men zou 
de inzichten achter het standaarddocument kunnen uitleggen;  zoals het 
belang van SMART-geformuleerde doelstellingen, het belang van linken met 
de strategische doelstellingen van het ziekenhuis, het linken met de geleverde 
cijfergegevens, het linken met de gekende knelpunten…  

o De algemeen omschreven doelstellingen  op te splitsen in een aantal tussen- 
of subdoelstellingen. Op deze manier zou men de eindverantwoordelijkheid wel 
nog steeds bij het afdelingshoofd laten maar tegelijkertijd de concreet 
omschreven tussenstappen aan andere medewerkers formeel kunnen 
toevertrouwen. Ook de tussendoelstellingen zou men SMART moeten 
omschrijven, zodat de voortgang duidelijker opgevolgd kan worden.   

o Een beter inzicht weer te geven waarom bepaalde verbeteracties gekozen 
worden. Een prioritering van knelpunten en vanwaar deze komen, gevolgd 
door een motivering waarom bepaalde knelpunten als eerste aangepakt zullen 
worden. 

o Een meer formele check en evaluatie op te maken van de 
verbeterdoelstellingen. Momenteel is het niet steeds duidelijk of de 
vooropgestelde doelstelling wel degelijk behaald is. 

o Ook bij de gekozen en omschreven verbeteritems binnen het 
kwaliteitshandboek zou een formele prioritering van knelpunten en een formele 
evaluatiecheck ingevoerd kunnen worden. 

 

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

o De klinische performantie: 
� Agressiemanagement Forum; 
� Metabool syndroom;  
� Uitkomstenmanagement;  
� Valpreventie;  
� Van opsluiten naar aansluiten;  
� Verhogen van zelfmanagement; 
� Zelfverwonding. 

o De operationele performantie: 
� Absenteïsmebeleid;  
� Functionerings- en evaluatiegesprekken; 
� Handhygiëne;  
� Personeelsontwikkeling; 
� Receptie, een klantgerichte benadering. 

o De patiëntentevredenheid: 
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� Verschillende aanpassingen van knelpunten komende uit 
Forumbevragingen, de patiëntenbevraging en uit de exitgesprekken 
werden doorgevoerd  o.a. elektronisch infobord  zodat communicatie 
sneller kan gebeuren, flexibelere uitgangsregeling, uurroosters van de 
begeleiding en therapeuten communiceren… 

o De medewerkerstevredenheid: 
� In opvolging van de personeelsbevraging in de loop van 2006-2007 

werd in 2011 een nieuw tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers 
afgenomen. Hierbij werd samengewerkt met dezelfde externe firma, 
BING Research. Actieplannen en verbeteracties worden per dienst 
opgesteld (bv. “Van zuur naar base”…). 

 

• Om de noden van de gebruikers na te gaan werd gestreefd naar een grote differentiatie in 
het meten van de perceptie van de patiënt door: (SP) 

o Het werken met (aangepaste) exitinterviews. Deze worden systematisch 
geëvalueerd en aangepast (bv:  verwijderen van ondertussen irrelevante 
vragen en van vragen die elk jaar opnieuw dezelfde informatie geven of niet 
(meer) te beïnvloeden zijn en door het toevoegen van nieuwe vragen). 

o Het uitwerken van een vragenlijst conform de herstelvisie (deze vragenlijst 
werd o.a. uitgewerkt in samenspraak met een patiëntengroep). De vragenlijst 
peilt zowel naar perceptie en bejegening als naar objectieve gegevens. 

o Het werken met focusgroepen (reeds toegepast bij het uitwerken van de 
vragenlijst zelf). 

o Thematische bevragingen (o.a. Forum, KOPP…).  
o Verdere plannen (2014) bestaan uit het uitwerken van een vragenlijst voor de 

ouders van jongeren opgenomen op de eenheden jeugd-behandeling en 
jeugd-kortverblijf en het uitwerken van een vragenlijst voor familieleden 
(algemeen). 

De resultaten van de herwerkte patiënten tevredenheidslijst worden ook via de 
patiëntenvergadering toegelicht door de stafmedewerker kwaliteit aan de patiënten zelf. 

 

• In kader van risicomanagement zijn volgende surveillance-systemen in gebruik: (AV) 
o Geïnformatiseerde registratiesystemen rond afzondering, rond 

onrustwekkende verdwijningen en rond agressie-incidenten. 
o Het incidentmeldingssysteem in werking van 2010. 
o Specifiek meldsysteem voor valincidenent bij ouderen. 

Het incidentenmeldingsysteem  wordt geïntegreerd in Obasi®, waarbij gestreefd wordt naar 
een volledige integratie met de bestaande registratiesystemen.  
Sinds 2010 worden retrospectieve incidentenanalyses onder leiding van de permanente 
werkgroep incidentenanalyses uitgevoerd. De laatste analyse werd voorgelegd en 
ingekeken. Deze was zeer uitgebreid en gaf een aantal knelpunten en 
verbetermogelijkheden weer.  
Sinds 2012 worden ook prospectieve analyses gemaakt. 
Meldingen worden statistisch verwerkt en feedback wordt teruggekoppeld naar de directie 
patiëntenzorg en de afdelingshoofden. Feedback naar de melder toe zal eerstdaags 
voorzien worden via Obasi®. 

 

4.3 Formele interne overeenkomsten 

• De algemene en financiële regeling (“reglement van inwendige orde met betrekking tot de 
honoraria in overeenstemming met de basisovereenkomst en het associatiecontract 
tussen de artsen en de vzw Kliniek Sint-Jozef”) dateert van 01/03/1981. Daarnaast is er 
ook een medisch reglement (“Medisch-organisatorisch concept binnen het 
ziekenhuisorganigram van de Kliniek Sint-Jozef”) van 1990. Beide zijn gedateerd en 
worden binnenkort vervangen door de “Algemene regeling betreffende de 
rechtsverhoudingen tussen de vzw Kliniek Sint-Jozef en de artsen en betreffende de 
organisatie-, financiële en werkvoorwaarden” en de “Individuele overeenkomst tussen de 
vzw Kliniek Sint-Jozef en de ziekenhuisarts. Deze documenten werden al goedgekeurd 
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door de medische raad op 27/03/2013 en moeten enkel nog een finale goedkeuring 
krijgen in de Raad van Bestuur. (AV) 
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5 Middelen 

5.1 Infrastructuur 
 

• Qua brandveiligheid beschikt de Kliniek Sint-Jozef over een brandveiligheidsverslag van 
de brandweer (17/12/2012) en een B-attest van de burgemeester (21/12/2012) dat geldig 
is tot 21/12/2013. Er waren verschillende opmerkingen en gezien de vele 
verbouwingswerken wil de brandweer de toestand regelmatig opvolgen. (AV) 

 

• Infrastructureel stamt het oudste gedeelte van het ziekenhuis (kasteel) uit 1873. Deze 
delen werden tussen 2003 en 2004 helemaal gerenoveerd. De nieuwere gedeelten naast 
het kasteel werden gebouwd ter vervanging van 30-jaar oude gebouwen. Fase 1 werd in 
1990, fase 2 in 1999 in gebruik genomen. 
 
Aan het oorspronkelijke kasteel werden twee dwarse vleugels toegevoegd (1955). Hierin 
bevinden zich nu de jeugdafdelingen (jeugd jongvolwassenen, jeugd behandeling, jeugd 
kortverblijf), samen met de administratie en een aantal consultatieruimten. 
 
In de gebouwen ten zuid-oosten van het kasteel (maximaal 3 bouwlagen) bevinden zich 
de andere afdelingen en therapielokalen. Op de zolderverdiepingen zijn vergaderzalen en 
gespreks- en therapieruimten ingericht. 
 
In de hoek tussen het kasteel en deze nieuwere gebouwen wordt nu een nieuw onthaal 
gebouwd. Momenteel bevindt het onthaal zich in een containergebouw. Ook de 
medicatienoodkast staat hier opgesteld. (AV) 

 

• De verpleegafdelingen vertonen een aantal infrastructurele tekortkomingen: (TK) 
o In veel kamers is al het meubilair vastgeschroefd (uit de tijd dat er 

afzonderingen op kamer gebeurden). 
o In verschillende kamerdeuren zit een raam. Sommige van die ramen zijn deels 

afgedekt, andere niet. Op de afdeling jongvolwassenen en ontwenning zijn er 
enkele driepersoonskamers (gebrek aan privacy). 

o Door de verhuis en reorganisatie van afdelingen zijn sommige afdelingen 
infrastructureel niet optimaal afgestemd op de doelgroep (inrijdouche bij valide 
volwassenen, indeling en grootte van sommige lokalen niet afgestemd op 
doelgroep…), 

o De eenheid jeugdbehandeling is verspreid over 3 verdiepingen. 
o Sommige verzorgingskamers zijn te klein waardoor de patiënt momenteel niet 

comfortabel kan neerliggen tijdens de verzorging.  
o Een aantal leefruimtes zijn aan een opfrisbeurt toe (verfwerken) 
o De patiënten onder verhoogd toezicht kunnen momenteel enkel gebruik maken 

van het terras en dit is klein en besloten. De plannen liggen vast om hier in de 
nabije toekomst een uitbreiding te doen en een stuk grasveld mee te nemen 
voor deze doelgroep. 

o Er is een tekort aan gesprekruimtes. Soms wordt gebruik gemaakt van de 
eenpersoonskamers gebruikt als gesprekslokaal. 

o Sommige kamers, gangen, therapeutische ruimtes en burelen geven een 
donkere indruk door het gefumeerd glas. 

o Bij niet alle ruimten staat aangeduid welke functie ze hebben, waardoor het 
geheel op sommige afdelingen minder overzichtelijk is. 

 

• Volgende sterke punten qua infrastructuur werden opgemerkt: (SP) 
o Verpleegposten worden omgebouwd tot onthaalbalies of werkruimten die 

zowel voor personeel als patiënten toegankelijk zijn. 
o Telkens de leefruimtes heringericht worden is dit met en door de patiënten. De 

leefruimtes worden zo maximaal mogelijk aan de noden en trends van de 
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doelgroep aangepast (cfr. krijtwand, strakkere inrichting,  loftconcept, keuze 
meubilair…). Daarnaast kregen ook de medewerkers van de eenheden 
inspraak bij het opstellen van het masterplan. 

o Het merendeel van de kamers zijn eenpersoonskamers met individueel 
sanitair. 

o Er is voorzien in moderne technologie zoals WII, playstation, computer op de 
eenheid jeugdbehandeling. 

o Het ziekenhuis kan rekenen op een groot domein voorzien van verschillende 
buitensportvelden. Binnen is er een fitnesszaal. 

o Aanwezigheid van speelhoekjes en speelgoed voor kinderen op een aantal 
afdelingen. 

In de nabije toekomst worden een aantal ruimtes tot comfort-rooms en prikkel-arme 
afreageerkamers omgebouwd . Deze plannen passen in de visie om het aantal 
afzonderingen tot een strikt minimum te herleiden. (SP) 
Er zijn 3 beveiligde kamers op de eenheid jeugdbehandeling.  Ook deze kamers wil men 
op termijn ombouwen tot gewone patiëntenkamers 
Er zijn plannen tot het bouwen van een ‘stripbare kamer’. Hier vertrekt men niet van een 
kamer met enkel ‘veilig’ materiaal en meubilair., maar deze kamer kan naar de noden (en 
vorderingen)  van de patiënt worden gestript of terug ‘aangekleed’ worden.  

 

• De afzonderingskamers worden beschreven in het hoofdstuk vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 

 
 

5.2 Patiëntendossier 

• Er werden verschillende patiëntendossiers ingekeken. (AV) 
In sommige dossiers werd pas laattijdig (2 maand na opname) een behandelplan met 
doelstellingen aangetroffen. (TK) 

 

• Een elektronisch medisch en verpleegkundig dossier wordt al jaren op alle afdelingen 
gebruikt. Vanaf maart 2012 werd overgeschakeld op het dossiersysteem OBASI®. De 
opbouw van het dossier is identiek op alle afdelingen. In het pakket zit ook een 
apotheekmodule met o.a. een elektronisch voorschrift en een medicatiefiche. (AV) 
Dit dossiersysteem laat toe dat elke discipline zijn bevindingen en verwachtingen op een 
gestructureerde wijze kan invoeren en dat dit bij de teamvergaderingen samen kan 
geprojecteerd worden. De toegewezen zorgverlener vult dan na de vergadering het 
gemeenschappelijk standpunt in. 
Op het overzichtscherm is duidelijk zichtbaar welke patiënten in dagbehandeling, in 
gewone behandeling of in postkuur opgenomen zijn. Ook “intermediaire ontslagen” zijn 
zichtbaar (= patiënten die voor langere tijd afwezig zijn maar later nog opnieuw 
opgenomen worden, bv. om de 3 maanden 1 dag opgenomen worden voor 
medicatietoediening, of tijdelijk opgenomen in een ander ziekenhuis). Hierdoor kan men 
ook voor deze patiënten snel het dossier oproepen en bijvullen. Bovendien is voor elke 
patiënt het toezichtsniveau duidelijk (T1 – T5). (SP) 
Alhoewel de apotheekmodule positieve kanten heeft (reden van niet-toediening kon 
steeds achterhaald worden tijdens de audit, goed overzicht van medicatie per 
toedieningsmoment…) werden ook een aantal fouten en gebreken gesignaleerd en 
opgemerkt. (TK) Zo gaan bv. bij elke intermediaire en volledige uitschrijving van een 
patiënt alle gegevens verloren over medicamenteuze opbouw- of afbouwschema’s. Start- 
en stopdatum kunnen niet teruggevonden worden (bv. antibioticakuur). Weekoverzichten 
kunnen niet op 1 scherm getoond worden, per scherm kan slechts een overzicht over 3 
dagen getoond worden. Verder is het moeilijk om zicht te krijgen op vorige toedieningen 
van medicatie die op vraag mag toegediend worden (al gekregen, hoeveel, wanneer, 
frequentie van toediening op de vorige dagen…). 
Om een oplossing te zoeken voor de problemen en het programma verder te 
optimaliseren werd binnen het bedrijf een werkgroep opgericht bestaande uit 
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medewerkers van het softwarebedrijf en vertegenwoordigers van de leden-ziekenhuizen. 
We bevelen aan dat het ziekenhuis er mee over waakt dat: (Aanb) 

o er voldoende apothekers die in de praktijk staan deelnemen aan de werkgroep 
(essentieel om de knelpunten aan te leveren en mogelijke oplossingen af te 
toetsen).  

o de stuurgroep voldoende frequent blijft samenkomen en oplossingsgericht blijft 
werken.  
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6 Medewerkers 

 

6.1 Personeelsbeleid 

 

• In 2012 waren 210 VTE medewerkers actief in het departement patiëntenzorg 
(verpleegkundig en paramedisch).  
Er waren (in “koppen”): (AV) 

o 7 master verpleegkundigen, 
o 2 master verpleegkundigen in opleiding, 
o 6 hoofdverpleegkundigen, 
o 42 bachelor verpleegkundigen, 
o 3 verpleegkundigen bachelor in opleiding, 
o 66 verpleegkundigen met graduaatsniveau, 
o 1 verpleegassistente en 
o 8 zorgkundigen (exclusief de verantwoordelijke patiëntenvervoer).  

 
Het paramedisch personeel bestond uit: (AV) 

o 10 bachelors toegepaste psychologie, 
o 2 creatief medewerker en 1 VTE creatief therapeut,  
o 7 ergotherapeut, 
o 1 klinisch psycholoog/psychotherapeut/gezinsbegeleiding (bachelor), 
o 18 klinisch psycholoog/psychotherapeut/gezinsbegeleiding (master), 
o 1 klinisch specialist ergotherapie, 
o 12 maatschappelijk assistenten, 
o 2 medewerkers onderwijs, 
o 1 muziektherapeut, 
o 3 opvoeders (inclusief A2), 
o 5 psychomotorische en expressieve therapeut (bachelor), 
o 3 psychomotorische en expressieve therapeut (master), 
o 2 medewerkers pastorale dienst (master), 
o 1 netwerkcoördinator (master) en 
o 3 vrijetijdsmedewerker (graduaat). 

 

• De Kliniek Sint-Jozef heeft 3 VTE logistieke medewerkers in dienst, actief op verschillende 
afdelingen (voor patiëntenvervoer, als administratief medewerker Kwaliteit en voor 
administratieve ondersteuning van de afdelingen). (AV) 

 

• Het ziekenhuis doet beroep op een zelfstandige diëtiste en pedicure. De diëtiste heeft als 
vaste standplaats de jeugdkliniek. Verpleegkundigen van andere afdelingen kunnen in 
overleg met de patiënten een consult aanvragen. De diëtiste noteert in het elektronisch 
dossier. 
De diëtiste en pedicure worden aangestuurd door de afdelingshoofden en de adjunct-
directeur patiëntenzorg. (AV) 
 

• In het ziekenhuis beschikt men over een medewerker met een verpleegkundige opleiding 
die hippotherapie aanbiedt. Vanuit iedere eenheid kan een groepje patiënten op een 
nabijgelegen manège paarden berijden en verzorgen. Op deze manier bereikt men een 
subgroep van patiënten die zich door andere therapievormen minder aangesproken 
voelen. (SP) 

 

• In maart 2013 hadden in het departement patiëntenzorg 60 van de 222 medewerkers 
(verpleegkundig en paramedisch) recht op de ADV-dagen. 37 medewerkers (23 
verpleegkundigen en 14 paramedici) kozen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties  en 
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23 van de medewerkers (23 verpleegkundigen en 0 paramedici) kozen voor de premie. 
(AV) 

 

• Het ziekenhuis werkt met referentieverpleegkundigen (agressie, zelfverwondend gedrag, 
onthaal nieuwe medewerkers, stagiairs, medicatie, verpleegtechnisch handelen en 
ziekenhuishygiëne, KOPP...) ter ondersteuning van de afdelingshoofden. (AV) Deze 
hebben geen apart competentieprofiel en functieomschrijving. (Aanb)  Feedback uit het 
overleg van referentieverpleegkundigen (3 à 4 keer/jaar) zijn een vaste rubriek op het 
verpleegkundig overleg en komen soms ook op een stafvergadering aan bod (bv. info over 
KOPP). (AV) Uit gesprek blijkt dat het de verantwoordelijkheid is van iedere 
referentieverpleegkundige dat nieuwe medewerkers ingeschoold worden over hun 
referentiegebied. Dit staat niet uitgeschreven en is niet gekend op alle afdelingen. (Aanb) 
Uit gesprek en het beleidsplan blijkt dat de referentieverpleegkundigen nood hebben aan 
ondersteuning bij implementatie. 

 

• Volgens de interne afspraken van de Kliniek Sint-Jozef heeft elke medewerker recht op 
minstens één functioneringsgesprek om de 2 jaar. Gedurende de eerste 3 jaren van het 
functioneren, is er een gesprek om het jaar. Vanuit de Raad van Bestuur geldt op grond 
van bovenstaande en rekening houdend met de verschillende langdurige afwezigheden 
(zwangerschaps-, ouderschapsverlof …) de norm van 45% op jaarbasis.  
De afdelingshoofden voeren (in overleg met de afdelingspsycholoog) 
functioneringsgesprekken met alle medewerkers van hun afdeling. De directeur 
patiëntenzorg houdt functioneringsgesprekken met de afdelingshoofden terwijl 
afdelingshoofden met de psychiater van hun afdeling een samenwerkingsgesprek hebben. 
Op één afdeling (langdurige afwezigheid verpleegkundig coördinator) na halen alle 
afdelingen de norm i.v.m. functioneringsgesprekken tussen het afdelingshoofd (en 
eventueel de verpleegkundig coördinator) en de verpleegkundige equipe. 
Op het afdelingshoofdenoverleg worden het streefcijfer en de signalen uit de 
functioneringsgesprekken besproken. (AV) 

 

• Alle (afdelings-)hoofden alsook de adjunct-directeur patiëntenzorg zijn belast met het 
begeleiden van nieuwe medewerkers. Binnen het departement patiëntenzorg is één 
afdelingshoofd de referentiehoofdverpleegkundige m.b.t. het onthaal en de inwerking van 
stagiairs en nieuwe medewerkers. Tot slot is er op elke afdeling een 
referentieverpleegkundige stagiairs en nieuwe medewerkers. Het onthaal en de inwerking 
gebeurt volgens een specifieke algemene procedure en checklist (met tijdsindicator) voor 
verpleegkundigen enerzijds en niet-verpleegkundigen anderzijds. Op de afdelingen 
beschikt men voor de verpleegkundigen over afdelingsspecifieke informatie. Deze 
informatie wordt door de afdelingshoofden of door de verpleegkundige coördinator tijdens 
inwerkingsgesprekken overlopen. (AV)  Een specifiek stappenplan met tijdsindicatie per 
afdeling is er niet. Aanbeveling om dit ook uit te werken en dit ook te doen voor de 
inscholing van de mobiele equipe en de nachtploeg. (Aanb)  
Voor de therapeuten en psycholoog van de afdeling wordt er voorzien in informatie door 
de arts van de afdeling. Daarnaast worden nieuwe therapeuten opgevangen door hun 
vakgroep. 
Op regelmatige tijdstippen worden een aantal centrale opleidingen georganiseerd binnen 
het ziekenhuis (patiëntendossier OBASI®, medicatie, het portaal/intranet, afspraken 
inzake HRM en welzijn op het werk, technische alarmen, ombudsfunctie…). 
Minstens 1x per jaar wordt een centrale onthaaldag voor alle nieuwe medewerkers 
georganiseerd waarbij het programma gedeeltelijk overkoepelend gebeurt en gedeeltelijk 
per departement.  

 

• Voor medewerkers die afdelingsoverschrijdend werken en per medewerker van een 
afdeling bestaan er in de Kliniek Sint-Jozef fiches met de geplande of begrote directe 
zorgtijd, de indirecte tijd en de tijd die besteed wordt aan nevenactiviteiten. Deze fiches 
zorgen voor ondersteuning, transparantie en duidelijkheid naar taakinvulling en 
zorgzwaarte en zorgen ervoor dat medewerkers die op verschillende afdelingen werkzaam 
zijn niet overstelpt worden met opdrachten van al de afdelingen. (SP) De fiches moeten na 
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de huidige herlocalisatie inhoudelijk opnieuw besproken worden met de medewerkers. 
(AV) 

 

• Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 4, 
95 VTE, waarvan 3,46 VTE verpleegkundigen en 1,5 VTE zorgkundigen. Men beschikt 
over een mobiele equipe van 5,83 VTE, waarvan 4,14 VTE gegradueerde 
verpleegkundigen en 1,69  VTE bachelor verpleegkundigen. Een medewerker van de 
mobiele equipe dag wordt toegewezen aan 3 afdelingen volgens een terugkerend regime 
waarbij de medewerker  volgens een specifieke regelmaat op de verschillende eenheden 
tewerkgesteld wordt. De uurregeling betreft enkel vroege en late diensten en geen 
weekends. Bij plotse kortdurende afwezigheid op de ene afdeling, wordt de betrokken 
medewerker onmiddellijk op die afdeling tewerkgesteld.  
Deze inplanning gebeurt tussen de betrokken afdelingshoofden onderling. Indien een 
langere inplanning op 1 eenheid nodig is, wordt dit samen met de adjunct-directeur 
patiëntenzorg beslist. De mobiele equipe wordt niet toegewezen voor vervanging van 
medewerkers die externe vorming volgen. (AV)   
 
De mobiele equipe van de nacht wordt ingezet op alle organisatorische eenheden voor het 
opvangen van de werkdruk en het bieden van stabiliteit in het rooster.  De toewijzing 
gebeurt volgens een specifieke prioriteit (eerst onmiddellijke vervanging van plotse 
afwezige collega, dan ontlasting werkdruk, tot slot vervanging van geplande afwezigheden 
van korte duur). Met het oog op de stabiliteit van het uurrooster stond de mobiele equipe 
van de nacht ook al in voor het opvangen van langdurige afwezigheden (zwangerschap, 
langdurige ziekte) omwille van het niet vinden van vervanging wegens o.a. krapte op de 
arbeidsmarkt. 
 
In 2012 deden de afdelingen seniorenkliniek, volwassenenkliniek 1 en 2,  en de 
ontwenningskliniek beroep op de mobiele equipe (in totaal 5954,9 uren). 

 

• Voor de berekening van de bestaffing van de eenheden wordt rekening gehouden met het 
aantal dossier en niet het aantal bezette bedden. Op die manier wordt de werkdruk 
meegerekend die veroorzaakt wordt door patiënten in dagbehandeling en in postkuur. 
(AV) 

 

• De vaste nachtdiensten maken deel uit van een vaste afdeling of van de mobiele equipe 
nacht (2,99 VTE). Er is een samenwerking per cluster (volwassenen, jongvolwassenen/ 
jongeren en ontwenning-/ouderen). Iedere nachtverpleegkundige is inzetbaar op iedere 
organisatorische eenheid. 
Er geldt een interne minimumbezetting van 70 uur / week per equipe.  
De nachtverpleegkundigen werken in principe niet overdag. (AV) We bevelen aan om de 
vaste nachtmedewerkers systematisch een periode per jaar tijdens de dagdiensten in te 
schakelen. (Aanb)  

 

De nachtverpleegkundigen worden uitgenodigd naar de afdelingsvergadering als er 
specifieke thema’s geagendeerd staan en komen naar de beleidsinformatiesessies van de 
directie.  
Naast het afdelingsoverleg is er 4/jaar een afdelingsoverleg met al de 
nachtverpleegkundigen van één afdeling, het afdelingshoofd en de adjunct-directeur 
patiëntenzorg. De algemene nachtdienstvergadering gaat minimum 2 keer per jaar door. 
Hier zijn naast de adjunct-directeur en de directeur patiëntenzorg alle 
nachtverpleegkundigen aanwezig. 
Nachtverpleegkundigen worden ook samen met de dagdienst ingepland voor de 
specifieke vormingen zoals brandveiligheid, interventietechnieken, EHBO…  Vanuit de 
nachtdienst wordt er ook ingeschreven op specifieke externe initiatieven zoals het 
postgraduaat verpleegkunde binnen de KATHO Roeselare of andere externe opleidingen. 
(AV) 
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• Tijdens de vakantieperioden wordt er een beroep gedaan op jobstudenten. Het gaat hier 
vooral over stagiairs therapeuten (ergotherapie, psycholoog, orthopedagogie...) in hun 
laatste jaar die het jaar voordien stage deden in het ziekenhuis.  Zij worden op 
ziekenhuisniveau (op meerdere afdelingen) ingeschakeld voor therapeutische en niet 
therapeutische activiteiten. Zij worden ingezet voor de vervanging van een vaste 
werkkracht. (AV) Het is niet duidelijk omschreven welke verantwoordelijkheden 
jobstudenten krijgen. (TK)   
 

• Volgens de procedure ‘ondersteuning bij ernstige incidenten’ is het de 
verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en de andere leden van de stuurgroep te 
zorgen voor de nodige acute opvang van de personeelsleden. Wanneer er meerdere 
betrokkenen zijn, gebeurt volgens de procedure een centrale debriefing de dag zelf van 
het incident of de dag erna. Zo nodig kan er beroep gedaan worden op de pastorale 
dienst. Het hoofd staat ook in voor de organisatie van de vervolgopvang die bestaat uit 
meerdere opvolggesprekken.  Tot slot is er de mogelijkheid tot een aantal gesprekken bij 
hiertoe aangestelde interne psychologen. Uit bevraging van de inhoud van deze 
procedure (2 afdelingen) bleek deze procedure gekend te zijn (2 medewerkers) en indien 
nodig ook zo te verlopen. (AV) 

 

• Op aangeven van de betrokken medewerkers en/of de directie gebeurt na de eerste acute 
opvang binnen de afdeling ook een incidentanalyse in het kader van patiëntveiligheid 
georganiseerd o.l.v. de stafmedewerker patiëntenzorg waarbij alle betrokkenen (bv. ook 
de medewerkers van andere afdelingen die hulp zijn gaan bieden) worden uitgenodigd.  
Bij een dergelijke analyse (wat anders/beter doen in toekomst) wordt ook stilgestaan bij de 
emotionele kant van het gebeuren. (AV) 

 

6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 

• Het ziekenhuis beschikt over een uitgewerkt ziekenhuisbreed VTO-beleidsplan 2013. Dit 
werd opgesplitst in een overkoepelend plan, een plan voor het therapeutisch departement 
een plan voor het facilitair departement en een administratief en afdelingsoverstijgend 
plan. De norm die vanaf 2012 opgelegd is vanuit de Raad van Bestuur is gemiddeld  25 
uur per medewerker van het departement patiëntenzorg. 
Bovendien vraagt het ziekenhuis aan alle verpleegkundigen om de eerste 2 van de 4 
modules van de verdergezette opleiding “gespecialiseerde verpleegkundige in de 
geestelijke gezondheidszorg” te volgen. (SP) 
 

• Op de afdelingen is de stuurgroep verantwoordelijk voor het vormingsbeleid.  In de 
afdelingsbeleidsplannen is er een opsomming van wat er het voorbije jaar gevolgd werd 
(AV) maar wordt geen concreet vormingsplan voorgesteld (manier van behoefte peiling...) 
(Aanb) 

 

• In de praktijk werden op de werkvloer een aantal knelpunten vastgesteld. (TK)  
o Bij navraag op de afdelingen naar het aantal uur vorming dat een medewerker 

in 2012 gevolgd had kon dit niet vlot worden weergegeven, dit is wel centraal 
opvraagbaar. Afdelingshoofden hebben onvoldoende zicht op de individuele 
gevolgde vormingen van de medewerkers.  De registratie gebeurt voorlopig 
nog in een excel-document  maar de onderhandelingen zijn in een eindfase 
voor de aanschaf van een geautomatiseerd HR-pakket. (AV) 

o De norm die vooropgesteld wordt is niet gekend op de afdelingen. 
o Medewerkers die weinig of geen vorming volgen, worden hier niet steeds op 

aangesproken.  
o Bij navraag op de afdelingen en uit het gesprek met de directeur patiëntenzorg 

blijkt dat er medewerkers zijn die veel vorming volgen en er medewerkers zijn 
die weinig vorming volgen.  

o De vorming gevolgd door artsen wordt niet centraal geregistreerd.  
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• Training over reanimatietechnieken gebeurt door verpleegkundigen van de 
spoedgevallendienst van het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt op jaarlijkse basis. (AV) 

 

• Tijdens tal van overlegmomenten (bv.stafoverleg) wordt aandacht besteed aan 
casusbesprekingen. Dit kan op vraag van medewerkers zelf. (AV) 

 
 

6.3 Vrijwilligers 

 

• In 2012 waren in het ziekenhuis 22 vrijwilligers actief. Bij deze vrijwilligers behoren ook ex-
patiënten die optreden als ervaringsdeskundige. Alle vrijwilligers krijgen een afspraken- en 
organisatienota met uitleg over de algemene werking, de verzekering en de verwachtingen 
vanwege de organisatie. Iedere vrijwilliger kan terecht bij een vaste contactpersoon en bij 
de adjunct-directeur patiëntenzorg. (AV) 
De aansturing van de vrijwilligers is niet vermeld in het organogram. (TK) 

 

6.4 Bestaffing 

• Per afdeling is er ’s nachts één verpleegkundige.  Er is in de meerderheid van de nachten 
geen extra mobiele nachtwaak. (AV) 
Er werd volgend knelpunt vastgesteld in verband met de nachtpermanentie: (TK) 
Het toezicht op afgezonderde patiënten wordt beschreven in de gedragscode met 
betrekking tot de afzondering van opgenomen patiënten. Hierin wordt niet vermeld dat 
(tijdens de dag en  nacht) men met twee verpleegkundigen moet zijn om binnen te gaan in 
een afzonderingskamers. Er is ’s nachts slechts één verpleegkundige aanwezig per 
afdeling. De afdelingen angst, stemmings-, en persoonlijkheidsstoornissen, volwassenen 
psychosezorg en jeugd hebben één of meerdere afzonderingskamers. Het is niet duidelijk 
hoe de directie verwacht dat afdelingen dit toezicht (het om het half uur binnengaan in de 
isolatiekamer) organiseren. 
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7 Processen 

 

7.1 Organisatie van zorg 

 

• Er gaat in dit ziekenhuis veel aandacht uit naar het waarborgen van de continuïteit van het 
behandelaanbod. Bij korte onverwachte afwezigheid wordt de activiteit door een collega 
(uit de vakgroep) overgenomen of opgestart. Bij geplande afwezigheid en voor 
vakantieperiodes worden deze opdrachten besproken. Kernactiviteiten gaan zo veel 
mogelijk door of er wordt een alternatief programma aangeboden. (AV) 

 

• Er werden 24 bedden op non-actief gezet en ingebracht in het project artikel 107. Dit ging 
gepaard met verhuisbewegingen en het samenvoegen van bepaalde afdelingen tot 1 
nieuwe afdeling. 
In Roeselare werden 2 woningen aangekocht die nu ingericht worden als thuisbasis voor 
de mobiele teams. In tussentijd zijn deze gehuisvest te Izegem. Het ziekenhuis wilt het 
aanbod aan activiteiten voor de patiënten onder de vorm van een soort extern Forum voor 
Persoonsontwikkeling opvatten, waarbij patiënten, in samenspraak met hun begeleider, 
naargelang hun problematiek en behoeften zouden kunnen kiezen uit de aangeboden 
activiteiten (op diverse lokaties, waaronder het Huis in de Stad).  
Daarnaast stond het ziekenhuisbestuur ook in voor de oprichting van het PVT Valckeburg 
te Rumbeke. (AV) 

 

• In dit ziekenhuis wordt er elektroconvulsietherapie (ECT) aangeboden. Hierbij wordt 
beroep gedaan op een anesthesist van het Sint-Andriesziekenhuis uit Tielt. De ECT 
gebeurt conform duidelijk uitgewerkte richtlijnen die in overeenstemming zijn met het 
advies van de Vlaamse Vereniging voor ECT (en in overeenstemming met internationale 
richtlijnen), waarbij de psychiater die deze therapie toedient, aangesloten is. 
Momenteel is ECT voorbehouden voor eigen patiënten omdat het ECT lokaal 
onvoldoende plaats biedt om externe patiënten toe te laten (5 posities) In de toekomst zou 
men deze therapie willen openstellen voor externe verwijzers. (AV) 

 

• Patiënten kunnen vanaf de 2
de

 week van de opname regelmatig naar huis terugkeren, 
eerst zonder overnachting, vanaf de derde week van de opname met overnachting, hetzij 
in het weekend, hetzij op woensdag. Deze momenten worden gezien als oefenmomenten 
met oog op terugkeer in het normale milieu en worden steeds vooraf voorbereid en 
achteraf besproken met de individuele begeleider. (AV) 

 

• De meeste afdelingen (ontwenningskliniek, ouderen en psychosenzorg) beschikken over 
een eigen nazorggroep. Daarnaast zijn er  individuele consultaties in hoofdzaak bij de  
psychiater en indien nodig bij andere disciplines. Patiënten kunnen gedurende langere tijd 
een halve dag per week terugkeren naar het ziekenhuis en er een gesprek hebben en een 
activiteit van het Forum volgen (Postkuur). (AV) 

 
 

7.2 Medicatiedistributie 

Situering  
 

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

 

• De apotheek is elke weekdag open van 8u00 tot 12u00 (op vrijdag pas vanaf 10u00) en 
van 13u00 tot 17u30 (op woensdag tot 15u00). Buiten de openingsuren van de apotheek 



30 

Auditverslag Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie, Pittem, 
E901, April 2013  
 

is de apotheker meestal telefonisch bereikbaar, zo niet kan er beroep gedaan worden op 
een wachtdienst. Hiervoor wordt samengewerkt met de apothekers van het AZ Sint-
Andries te Tielt. 

 

• Tijdens de audit werd gesproken met de apotheker en de persoon die de apotheker 
assisteert. 

 

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

 
 
Beleid en strategie 
 

• De apotheek stelt ieder jaar een jaarverslag samen, het recentste is dat over 2011. Het 
jaarverslag geeft door middel van tabellen het voorschrijfgedrag weer van elke arts (top 20 
qua aantal voorschriften, totale omzet en totale omzet per terugbetalingscategorie, omzet 
per terugbetalingscategorie per arts, omzet per terugbetalingscategorie per afdeling…met 
telkens het verschil t.o.v. 2010) (AV) 
Het jaarverslag zou een belangrijker impact hebben moest het meer als een 
beleidsinstrument geconcipieerd worden. (Aanb) 
Bij de cijfergegevens ontbreekt een interpretatie en de vergelijkingen zelf zijn weinig zinvol 
omdat elke arts voorschrijft voor een eigen specifieke eenheid of een specifieke functie 
heeft binnen het ziekenhuis (als neuroloog of als algemeen geneeskundige). Daarnaast 
bieden de gegevens geen enkel zicht op de algehele werking van de apotheek en is dit 
ook in geen andere documenten terug te vinden (bv. personeelsbeleid (verloop, aantal 
VTE, aantal ADV-dagen, werking wachtdienst, vorming), kwaliteits- en veiligheidsbeleid 
(lopende of afgewerkte kwaliteitsprojecten waar de apotheek bij betrokken was, melding 
en analyse van medicatiegebonden (bijna-) incidenten, acties om look-alikes te vermijden, 
berichten naar de eenheden i.v.m. medicatieveiligheid en –bewaring, feedback over het 
gebruik van de noodkast en het ontlenen op andere afdelingen…) . Hierdoor wordt de 
apotheekwerking ook onderbelicht in de jaarverslagen van de instelling (geen enkel item 
de laatste 3 jaar). (Aanb) 
Er is geen beleidsplan voor de apotheek. We bevelen aan om het jaarverslag met een 
veel ruimere invalshoek op te stellen waardoor het zich leent tot het selecteren van acties 
voor het volgende jaar (inclusief SMART-geformuleerde doelstellingen en actieplannen). 
(Aanb) 

 

• De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité. Er gaat maandelijks een overleg 
door tussen de apotheker en de algemeen directeur, de hoofdgeneesheer en de adjunct-
directeur patiëntenzorg over de werking en organisatie van de apotheek. (AV)   

 

• De apotheker neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen het ziekenhuis: het 
comité ziekenhuishygiëne, het medisch farmaceutisch comité / het comité medisch 
materiaal (driemaandelijks). (AV) 

 
 
Middelen 
 

• De apotheek is veel te klein om alle activiteiten en opslag te verzekeren: alle activiteiten 
(opslag, distributie, administratie…) gebeuren in een ruimte van ongeveer 4 op 5 m, 
daarnaast bevindt zich nog een smalle ruimte waarin zich het bureau van de apotheker 
bevindt en de verdeelkasten naar de eenheden. Om conform te zijn moet de apotheek 
minstens 236,5 m² groot zijn op basis van het aantal ziekenhuisbedden (en dus nog 
zonder de plaatsen in het PVT Vanckenburg mee te tellen waaraan deze apotheek levert). 
(NC) 
Hierdoor is het onmogelijk om op een efficiënte manier te werken: 
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o Leveringen gebeuren rechtstreeks in de apotheek: de verpakkingen staat her 
en der rechtstreeks op de grond en er blijft amper bewegingsruimte tussen de 
dozen. 

o De personeelsleden kunnen niet op allemaal over een aanvaardbare 
bureelruimte beschikken: wanneer alle personeelsleden tegelijkertijd aanwezig 
zijn, moet 1 van hen een kast, waarin een werkstation staat opgesteld, als 
bureau gebruiken. 

o Het is onmogelijk om een voldoende voorraad van medicatie op te slaan om op 
adequate wijze leveringsproblemen op te vangen. De “grote stock” wordt 
opgeslagen in 1 tot maximum 2 schuifladen per toeleveringsfirma! Voor 
frequent gebruikte medicatie gaat het dan om bv. een tiental verpakkingen. Dit 
houdt een groot risico in voor stockonderbrekingen.  

o Het ontbreken van een stockvoorraad zorgt er ook voor dat er continu, bij elke 
aflevering, moet bijbesteld en bijgeleverd worden. Dit is een zeer inefficiënte 
manier van werken, aangezien dit niet alleen logistiek veel werk vergt, maar 
ook administratief. 

o Momenteel is er geen ruimte waar steriele en magistrale bereidingen kunnen 
gemaakt worden. Een lokaal aan de overzijde van de gang zou wel hiervoor 
ingericht worden in de nabije toekomst. 

o Tenslotte is er in de kleine ruimte geen klimaatregeling aanwezig, waardoor in 
de zomer de ruimte niet kan gekoeld worden en de luchtvochtigheid niet kan 
aangepast worden. Hierdoor kan niet gegarandeerd worden dat de medicijnen 
in de correcte omstandigheden bewaard worden. (TK) 

 

• Alhoewel de apotheekmodule van het elektronisch patiëntendossier positieve kanten heeft 
(reden van niet-toediening kon steeds achterhaald worden tijdens de audit, goed overzicht 
van medicatie per toedieningsmoment…) werden ook een aantal fouten en gebreken 
gesignaleerd en opgemerkt. (TK) Zo gaan bv. bij elke intermediaire en volledige 
uitschrijving van een patiënt alle gegevens verloren over medicamenteuze opbouw- of 
afbouwschema’s. Start- en stopdatum kunnen niet teruggevonden worden (bv. 
antibioticakuur). Weekoverzichten kunnen niet op 1 scherm getoond worden, per scherm 
kan slechts een overzicht over 3 dagen getoond worden. Verder is het moeilijk om zicht te 
krijgen op vorige toedieningen van medicatie die op vraag mag toegediend worden (al 
gekregen, hoeveel, wanneer, frequentie van toediening op de vorige dagen…). 
Om een oplossing te zoeken voor de problemen en het programma verder te 
optimaliseren werd binnen het bedrijf een werkgroep opgericht bestaande uit 
medewerkers van het softwarebedrijf en vertegenwoordigers van de leden-ziekenhuizen. 
We bevelen aan dat het ziekenhuis er mee over waakt dat: (Aanb) 

o er voldoende apothekers die in de praktijk staan deelnemen aan de werkgroep 
(essentieel om de knelpunten aan te leveren en mogelijke oplossingen af te 
toetsen). 

o de stuurgroep voldoende frequent blijft samenkomen en oplossingsgericht blijft 
werken. 

 

• Er is één spoedkast in het ziekenhuis; deze bevindt zich nabij het onthaal. Op de 
afdelingen is er zo goed als geen voorraad aanwezig, er zijn alleen enkele algemene 
geneesmiddelen aanwezig die volgens een staand order kunnen toegediend worden (bv. 
paracetamol, loperamide).  
Wanneer er buiten de openingsuren dringend een geneesmiddel nodig is dat niet op de 
afdeling voorradig is, dan kan de verpleegkundige van dienst verschillende stappen 
ondernemen: nagaan of het geneesmiddel in de spoedkast aanwezig is, nagaan of het 
geneesmiddel kan geleend worden bij een andere patiënt op de eigen afdeling, nagaan of 
het geneesmiddel bij een andere patiënt op een andere afdeling ontleend worden. Pas als 
dit niet mogelijk is, kan naar de apotheker gebeld worden of naar de wachtdienst. (AV) 

 

• Er zijn centrale zuurstofleidingen aanwezig bij iedere bedpositie in het ECT-lokaal. Deze 
zuurstof is afkomstig van 2 zuurstofflessen. Naar aanleiding van een incident (reservefles 
’s avonds aangekoppeld ter vervanging van een lege fles en kraan vergeten toe te draaien 
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waardoor er ’s morgens geen zuurstof meer was), worden er steeds 2 flessen in reserve 
gehouden. (AV) 

 
 
Medewerkers 
 

• Naast één apotheker (1 VTE) is er een farmaceutisch assistente (24 uur/week) en 1 
logistiek assistente (20u/week). (AV) 

 

• Op iedere afdeling is er een referentieverpleegkundige medicatie. (AV) 
 
 
Processen 
 

• Er worden weinig incidenten op vlak van de medicatiedistributie gemeld via het 
meldportaal. De meeste meldingen gebeuren nu mondeling of via de werkgroepen waarin 
de apotheker zit. De incidenten worden geanalyseerd door de apotheker (niet volgens een 
specifieke analysemethode), hiervan bestaat geen schriftelijke weerslag. Feedback naar 
de melder gebeurt niet op gestructureerde wijze. Het is onduidelijk hoeveel meldingen er 
de voorbije jaren waren. (TK) 
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) 

 

• Medicatie wordt bewaard in een aparte bergruimte binnen de verpleegposten. Deze 
bergruimte is afgesloten. De medicatiebakjes zijn in principe gepersonaliseerd d.m.v. een 
naam en een kamernummer. 
Medicatie wordt door de nachtdienst klaargezet voor de volgende dag. De controle 
gebeurt per shift, vlak voor toediening. (AV) 

 

• Er werd medicatie uit blister aangetroffen in de klaargezette medicatie. Andere medicatie 
zit soms wel nog in een blister, maar is ten gevolge van het verknippen ook niet goed 
identificeerbaar meer (vervaldatum, naam, lotnummer). (TK) 

 

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

 

• De manier waarop de temperatuur van de medicatie bewaakt wordt, is niet sluitend. In de 
apotheek is er geen koeling mogelijk. De temperatuur van de koelkasten wordt niet 
continu bewaakt, noch in de apotheek, noch op de afdelingen. (TK) 

 
 
Resultaten 
 

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

 

• In het ziekenhuis liep een project rond het verhogen van het zelfmanagement en de 
adherence (therapietrouw) bij medicatie-inname. Via dit project probeerde men de 
therapietrouw te vergroten bij patiënten die opgenomen waren voor een 
afhankelijksheidsprobleem. Dit project liep in samenwerking met een student die hiervoor 
een vragenlijst ontwikkelde. Ten gevolge van de metingen gebeurden een aantal blijvende 
aanpassingen in de medicatiedistributie (tijdstip medicatiebedeling, thuismedicatie bij 
patiënten op kamer, andere taken voor continuïteitsverpleegkundigen die moeten 
bevragen of medicatie werd genomen of niet…). (AV) 
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• Het medicatieschema wordt bij ontslag (en bij weekend) automatisch gegenereerd vanuit 
OBASI® en meegegeven met de patiënt, samen met de ontslagbrief. (SP)  

 

• Er is een geneesmiddelenformularium dat alle geneesmiddelenklassen omvat die in het 
ziekenhuis gebruikt worden. Via OBASI® kan gezien worden of een geneesmiddel op het 
formularium staat of niet. Er bestaat een formulier om niet-formularium medicatie voor te 
schrijven, maar daardat dit deel uitmaakt van een uitgebreide procedure (formele 
goedkeuring door verschillende sleutelfiguren) wordt dit formulier in de praktijk niet 
gebruikt. Naar schatting 8% van de medicatie wordt buiten het formularium afgeleverd. 
Meestal gaat het om geneesmiddelen die extra muros werden opgestart. (AV) 

 

• Er wordt met een dertiental psychiatrische ziekenhuizen samengewerkt voor de aankoop 
van medicatie. Op die manier staan de relatief kleine apotheken van deze ziekenhuizen 
sterker en kunnen ze kortingen verkrijgen die vergelijkbaar zijn met die van grotere 
algemene ziekenhuizen. (AV) 

 
 
 

7.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

7.3.1 Afzondering als dwangmaatregel 

 
Situering 
 

• Er zijn 5 afzonderingskamers verspreid over 3 eenheden. Alle isolatiekamers werden 
bezocht en de isolatieregisters werden ingekeken. Deze registers liggen op de afdelingen 
vanwaar de patiënt afkomstig is. 

 
 
Beleid en strategie 
 

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

o Er is een “Beleidsnota: toezicht” (14/12/2001): dit document beschrijft de visie en 
toepassing op het gebied van toezicht, gaande van het normale toezicht 
(observatie) tot en met de afzondering in een gesloten ruimte. Deze nota is 
momenteel in herwerking. 

o Van recentere datum is het “Beleid klinisch veiligheidsmanagement’ (07/03/2013) 
dat de cultuurverandering beschrijft van afzondering als veiligheidsmaatregel naar 
een herstelgerichte werking bij agressie, geweld en zelfverwonding. 

o Tenslotte is er een document “Gedragscode met betrekking tot de afzondering van 
opgenomen patiënten”. Van het oorspronkelijke document van 11/05/2007, werd 
een nieuwe versie gemaakt dd. 18/04/2013, waarin deze nieuwere visie uitgewerkt 
wordt op het vlak van afzondering. 

o Bij de beide laatste documenten zijn een aantal bijlagen gevoegd, waaronder: 
� (Beleidsnota: toezicht: in herwerking) 
� De vijf T’s voor effectieve communicatie 
� 5 G-schema 
� Herstelplan 
� (Gedragscode met betrekking tot de afzondering van opgenomen 

patiënten: in herwerking) 
� Toelichting bij Persoonlijke- en teamgerichte veiligheidstechnieken 
� Procedure alarmoproepen en collegiale ondersteuning 
� Afspraken in verband met dreigend destructief gedrag en inroepen van de 

hulp van de politie (30/06/2011) 



34 

Auditverslag Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie, Pittem, 
E901, April 2013  
 

� Checklist nabespreking dwangtoepassing 
 

• De herwerking van de visie op vrijheidsbeperkende maatregelen maakt deel uit van een 
kwaliteitsproject (‘Van opsluiten naar aansluiten’). Op termijn wordt gestreefd naar een 
fixatievrij ziekenhuis en, indien mogelijk, naar een ziekenhuis zonder afzonderingskamers. 
(SP) In een eerste fase zullen het aantal afzonderingskamers van 5 tot 3 gereduceerd 
worden (de kamers op jeugd en op angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen 
worden ontmanteld). In de plaats daarvan komen er comfortrooms, stripbare kamers (= 
kamer waaruit bepaalde stukken meubilair die een gevaar kunnen opleveren, kunnen 
verwijderd worden), high care kamers (jeugd, sobere kamer waar jongeren even kunnen 
bekomen en zich desnoods even kunnen afreageren, maar waar de hulpverlener terug 
contact legt), naast de beveiligde kamers die er al zijn (kamer met vast meubilair, 
afsluitbare laden en kasten en waar alle onderdelen die een gevaar kunnen opleveren 
voor suïcide, vervangen zijn door veiliger alternatieven zoals afhangende deurkrukken, 
korte douchekoppen, afgeronde hoeken aan het meubilair…). 
De achterliggende visie is dat een interventie meestal van zeer korte duur is, en dat de 
patiënt na een vijftal minuten meestal al terug aanspreekbaar is, waardoor langdurige 
afzondering of fixatie niet zinvol zijn. Beter is om de fase onmiddellijk na de acute 
interventie te benutten om terug therapeutisch contact te zoeken met de patiënt. 
Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat kale kamers vaak agressie uitlokken. 
 
Intussen zijn de oude documenten in principe nog ziekenhuisbreed van toepassing. 
Momenteel worden op verschillende afdelingen delen van de nieuwe manier van werken 
uitgetest, waardoor het beleid in de praktijk verschilt van afdeling tot afdeling. Zo wordt de 
bagage op de meeste afdelingen nog gecontroleerd op de aanwezigheid van snijdende 
voorwerpen en meegebrachte medicatie, terwijl op de afdeling volwassenen kortverblijf / 
psychosociale revalidatie en op de afdeling ontwenning dit niet meer gedaan wordt. Daar 
wordt de patiënt uitgenodigd om spontaan te melden of hij of zij dergelijke voorwerpen of 
medicatie/drugs bij zich heeft en of hij of zij het nodig vindt om deze af te geven. Op een 
andere afdeling worden niet alle stappen van de afzonderingsprocedure nog een voor een 
uitgevoerd, maar bouwen de verpleegkundigen de isolatie sprongsgewijs af naargelang de 
toestand van de patiënt. Op die manier wil de projectgroep komen tot een goed 
doordachte en geteste manier van werken vooraleer dit ziekenhuisbreed door te voeren.  
Bij de herwerking werden ook de patiënten zelf betrokken. Zo konden bv. de jongeren 
kiezen welk meubilair zij het meest geschikt vonden voor de comfortkamer op hun 
afdeling. (SP) 

 

• In de nog geldige ziekenhuisbrede nota zijn de indicaties voor afzondering duidelijk 
uitgeschreven. Er worden duidelijke indicaties opgesomd telkens in combinatie met het 
doel van de afzondering. Er is aandacht voor alternatieven, deze moeten eerst 
uitgeprobeerd worden (non-verbale nabijheid en verbale interventies, afleidende en 
ontladende activiteiten, medicatie). (AV) 

 

• Ook de verschillende vormen van afzondering zijn duidelijk omschreven. Er kan gekozen 
worden voor een beveiligde toezichtskamer (= een kamer die er zo normaal mogelijk uit 
ziet, maar met een aangepaste, veiliger accommodatie is uitgerust) of een isoleercel. 
Fixatie wordt hierbij niet standaard toegepast. 
In de nieuwere documenten worden de verschillende vormen van afzondering al 
benoemd, en worden de grote infrastructurele verschillen al beschreven maar is het nog 
niet helemaal duidelijk hoe de verschillende soorten kamers precies zullen ingericht 
worden. Dit heeft te maken met het feit dat voor de inrichting van deze kamers zowel 
patiënten als personeelsleden geconsulteerd werden en omdat deze vormen van 
afzondering nog moeten uitgetest worden. (AV) 

 

• De oude procedure beschrijft duidelijk de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen 
(artsen en verpleegkundigen), de manier van toezicht, de te leveren basiszorgen, en de 
specifieke behandeling en begeleiding van de patiënt. (AV) 
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• Het afzonderen op gewone kamers wordt niet meer toegepast. Wel is het duidelijk uit de 
manier waarop de kamers en de afdelingen zijn ingericht dat dit vroeger wel gebeurde. Zo 
zijn er ramen in de kamerdeuren, is het meubilair vastgemaakt aan de grond en beperkt 
tot het strikt noodzakelijke (tafel, stoel en bed). Aanbeveling om de afdelingen aan te 
passen aan de nieuwe visie en de kamers een minder spartaans uitzicht te geven. (Aanb) 

 
 
Middelen 
 

• De afzonderingskamers voldoen grotendeels aan de vereisten qua veiligheid, comfort en 
privacy. (AV) De afzonderingskamers beschikken niet over camerabewaking. (TK) Wel is 
niet overal een klok aanwezig, (Aanb) Bij afzondering zou wel een horloge opgehangen 
worden aan de buitenzijde van het raam zodat een niet-gefixeerde patiënt toch kan zien 
hoe laat het is. 

 
 
Processen 
 

• Naast het elektronisch registratiesysteem is er ook een afzonderingsregister (outprint van 
elektronische versie + geschreven observaties) in een map op de afdelingen. (AV) 
Bij nazicht van de observaties blijkt dat de observaties niet per half uur werden 
neergeschreven, soms worden op het einde van de nacht de observaties gegroepeerd 
(bv. sliep van … tot …). (TK) 

 

• In de “Gedragscode met betrekking tot de afzondering van opgenomen patiënten” wordt 
niet gespecificeerd dat men (zowel tijdens de dag als de nacht) uit 
veiligheidsoverwegingen met twee verpleegkundigen moet zijn om binnen te gaan in een 
afzonderingskamers. (TK) 

 

• In de nieuwe beleidsnota is er niet alleen aandacht voor de nazorg voor patiënten (na elke 
crisis moet er een nabespreking zijn met de patiënt), maar ook voor de nazorg voor 
medepatiënten, familie en personeel. Na een afzondering wordt niet alleen de crisissituatie 
besproken met aanpassing of aanvulling van het signaleringsplan (zie verder bij agressie) 
maar gebeurt er ook een evaluatie van de afzonderingsmaatregel zelf aan de hand van 
een vragenlijst. (SP) 

 
 
Resultaten 
 

• In 2012 (vanaf 5 maart, wegens omschakeling van registratiesysteem) waren er 411 
afzonderingen. De hoogste cijfers waren te vinden bij jeugd behandeling en jeugd 
kortverblijf (respectievelijk 169 en 106) maar een groot deel van deze afzonderingen gaan 
door op de beveiligde kamers en niet in de isolatiekamer. De 5 isolatiekamers waren 
samen 350 dagen in gebruik, wat neerkomt op 70 dagen per kamer. (AV) 

 

7.3.2 Fixatie 

 
Beleid en strategie 
 

• Over fixatie zijn er in het ziekenhuis geen aparte documenten. Fixatie kan alleen 
toegepast worden bij afzonderingen en wordt binnen die procedure beschreven (zie 
hierboven). In de nieuwe nota “Beleid klinisch veiligheidsmanagement” geven de auteurs 
aan dat ze op termijn willen evolueren naar een fixatievrij beleid, door maximaal het 
crisisontwikkelingsmodel te hanteren, en vooral preventief en de-escalerend de patiënten 
te benaderen. Bij agressie zou volgens studies het in bedwang houden van de patiënt 
gedurende een tiental minuten even doeltreffend zijn als fixatie. (AV) 
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• Er worden slechts 2 indicaties voor fixatie in de beveiligde toezichtskamer weerhouden in 
het ziekenhuis: het voorkomen van onrust en het uit bed vallen.  
In de isoleerkamer zijn de indicaties ruimer: fixatie kan er bij gevaarlijke of aanhoudende 
agressie en gewelddadigheid of bij hevige onrust, verwardheid en dergelijke. (AV). 

 

• Fixatie met alleen een lendenband wordt niet toegelaten. (AV) 
Tweepuntsfixatie is daarentegen wel mogelijk (lenden en één hand). (TK) Dit houdt risico’s 
in (teveel bewegingsvrijheid met kans op ernstige verwondingen). Ook de driepuntsfixatie 
die volgens de procedure als regel wordt voorgesteld, met een lendenband en beide 
handen, wordt volgens veel auteurs afgeraden. We bevelen aan als regel fixatie met een 
lendenband en aan één hand en de contralaterale voet op te nemen in de procedure. 
(Aanb) De vijf- en zevenpuntsfixatie is zeker voldoende veilig. 
Er zijn geen aparte indicaties uitgeschreven voor deze laatste beschreven vormen van 
fixatie. (TK) 

 

• De verantwoordelijkheden van alle betrokkenen (artsen en verpleegkundigen) zijn identiek 
als bij afzondering zonder fixatie. (AV) 

 

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

 

• De controle en het onderhoud is niet duidelijk vastgelegd. In principe moet de medewerker 
die het fixatiemateriaal gebruikt heeft, nagaan of het materiaal nog in orde is en of het niet 
gewassen moet worden. We bevelen aan, zeker indien het fixeren verder wordt 
teruggedrongen, het fixatiemateriaal te centraliseren en het onderhoud en nazicht na ieder 
gebruik te doen. (Aanb)  

 

• In de procedure is er aandacht voor de privacy en het informeren van de patiënt in geval 
van afzondering en/of fixatie. We bevelen aan om de mogelijkheid om de ombudspersoon 
te spreken tijdens afzondering of fixatie expliciet op te nemen in de procedure zodat het 
voor alle medewerkers duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer ze een dergelijke vraag 
krijgen. (Aanb) 

 
 
Resultaten 
 

• In 2012 gingen 37 afzonderingen gepaard met fixatie. (AV) Het zou goed zijn meer 
gegevens te verzamelen (type fixatie, duur van de fixatie) om het beleid ter zake 
nauwkeuriger op te kunnen volgen. 

 
 

7.4 Agressiebeleid 

 
Beleid en strategie 
 

• Er bestaan binnen het ziekenhuis verschillende documenten op het gebied van agressie: 
o Er zijn “Richtlijnen management van agressie en geweld” (07/03/2013): dit 

document beschrijft de definitie van agressie en geweld en de visie hierop. Het 
biedt hulpmiddelen om opkomende agressie in te schatten (5-G’s, assessment, 
crisiskaart) en geeft specifieke interventies weer, alsook hoe de nazorg moet 
aangepakt worden. Nog niet alle elementen die staan opgesomd kunnen al 
toegepast worden (werken met stripbare kamer, comfortroom, high care room…) 

o Bij deze richtlijnen zijn er verschillende bijlages: 
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� Toelichting bij Persoonlijke- en teamgerichte veiligheidstechnieken 
� Uittekening proces ‘agressie’ 
� (Toezichtsnota: in herwerking) 
� De vijf T’s voor effecteive communicatie 
� Interpretatie van de Brøset Violence Checklist 
� 5 G-schema 
� Herstelplan 
� (Gedragscode met betrekking tot de afzondering van opgenomen 

patiënten: in herwerking) 
� Procedure alarmoproepen en collegiale ondersteuning 
� Afspraken in verband met dreigend destructief gedrag en inroepen van de 

hulp van de politie (30/06/2011) 
� Nota ‘Omgaan met agressie door een patiënt of een bezoeker’ 
� Checklist nabespreking dwangtoepassing 
� Profiel van de referentieverpleegkundige ‘agressiemanagement’ 

o In het kwaliteitshandboek zijn er verschillende projecten beschreven die in verband 
staan met het agressiebeleid: 

� Begeleiding van patiënten die zichzelf verwonden 
� Agressiemanagement 
� Van opsluiten naar aansluiten 

 

• De (nieuwe) visie die gehanteerd wordt sluit aan op de visie rond afzondering en fixatie. In 
wezen vertrekt men ook hier van het crisisontwikkelingsmodel, waarbij men enerzijds 
preventief en de-escalerend gaat werken (door de risicofactoren te (laten) identificeren die 
leiden tot agressie en door deze factoren te taxeren). (AV) Hiervoor maken de 
hulpverleners soms gebruik van de vragenlijst ‘Worthing Priority Care NHS Trust – 
Weighted Risk Indicator: Violence/Aggression Indicator’ of van de ‘Brøset Violence 
Checklist’ (BVC). Vervolgens probeert men de betekenis van de agressie voor de patiënt 
duidelijk te maken en laat men de patiënt via een crisiskaart aangeven hoe de 
zorgverleners de patiënt het best benaderen naargelang de fase van agressie. 
Door middel van vroege tekens van opkomende agressie trachten de begeleiders in te 
schatten of een patiënt agressief wordt, en wordt tijdig een interventie opgestart die de 
situatie ontmijnt. 
Indien het vooralsnog tot een crisis komt, dan tracht men via een korte interventie het 
agressieve gedrag te doorbreken, dit kan nu via: 

o het zelf kalm blijven, 
o agressiehantering volgens het concept van “the new authority”, 
o verbale en non-verbale technieken, 
o door een band aan te gaan met de patiënt, 
o door het toezicht te verhogen (extra zorg en communicatie), 
o de beveiligde kamers of de afzonderingskamers te gebruiken, al dan niet in 

combinatie met fixatie, 
o en binnenkort ook met de comfortkamers, stripbare kamers en high care kamers. 

 

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

 
 
Medewerkers 
 

• In het ziekenhuis is er overkoepelend een halftijdse klinisch specialist die zich bekwaamd 
heeft in deze materie. Verder is er binnen elk zorgprogramma een 
referentieverpleegkundige voor de agressieproblematiek. Deze verpleegkundige kreeg 
een specifieke opleiding en fungeert als trainer van de interventietechnieken voor de 
collega’s. Ook staan zij in voor de inscholing van nieuwe verpleegkundigen betreffende dit 
item.  
Maandelijks staan de referentieverpleegkundigen in voor vervolgtrainingen zodat de 
technieken regelmatig herhaald worden en dus voldoende gekend blijven. (SP) Voor alle 
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medewerkers die continu patiënten opvolgen waren er tweedaagse traniningen over de 
interventietechnieken. Voor de andere medewerkers (vrijetijdsmedewerkers, leerkrachten, 
medewerkers van de receptie en de cafetaria) was er een (jaarlijkse) training over 
“omgaan met agressie”. (SP) 

 

• Voor de medewerkers is voorzien in intervisie na elke crisis. Deze intervisie kan gebeuren 
tijdens de wekelijkse intervisievergaderingen, maar ernstige incidenten kunnen gemeld 
worden via het incidentmeldingssysteem, waarna specifieke zorg kan geboden worden 
aan de betrokkenen (psychologische ondersteuning, interventie van 
arbeidsgeneeskundige dienst…). Daarnaast is er ook ondersteuning mogelijk via de 
stafvergaderingen en het ander verpleegkundig overleg. (AV) 

 
 
Processen 
 

• Tijdens de audit kon het agressiebeleid beoordeeld worden aan de hand van enkele 
dossiers van opgenomen patiënten. Hierin werden voorbeelden gezien van een 
crisiskaart, een uitwerking van de 5 G’s (gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en 
gevolgen) om de persoonlijke betekenis van de agressie te omschrijven, een 
signaleringsplan… waaruit blijkt dat het beschreven beleid effectief in de praktijk wordt 
toegepast. (AV) 

 

• Er is voorzien in opvang van familie en medepatiënten na een crisis. Familieleden van 
jongeren worden standaard op de hoogte gebracht wanneer er een afzondering wordt 
opgestart. (AV) 

 
 
Resultaten 
 

• Bij de uitwerking van het nieuwe beleid werd deelgenomen aan een studie over 
vroegsignalering van agressie via de “Early Recognition Method”. (AV) 

 

• Uit gesprek blijkt dat de agressiemeldingen op de  ontwenningsafdeling onvoldoende 
geregistreerd worden. Op deze afdeling ervaren de zorgverleners ‘verbale uitvliegers’ 
minder als agressie waardoor ze dit in het verleden dan niet of minder registreerden. 
(Aanb) 

 

7.5 Beleid bij zelfverwondend gedrag en suïcidebeleid 

 

• Het beleid omtrent de opvang van patiënten die zichzelf verwonden vormde een 
kwaliteitsproject op zich gedurende de voorbije jaren. Het beleid sluit aan op het 
herstelgericht werken en het crisisontwikkelingsmodel. Hierdoor komen verschillende 
onderdelen van het beleid dat bij agressie en afzondering aan bod kwam, hier terug aan 
bod (bv. crisiskaart, signaleringsplan, nazorg…). (AV) 
Anderzijds is het beleid aangaande suïcidaliteit nog niet in detail uitgewerkt. (TK) Hiervoor 
wordt gewacht op de implementatie van het nieuwe toezichts- en 
afzonderings/fixatiebeleid en de verdere implementatie van het nieuwe beleid bij agressie. 
In grote lijnen zal het beleid dezelfde stappen bevatten zoals reeds hoger beschreven: ook 
hier zal vertrokken worden van een vroegdetectie, een beschrijving van de suïcidale 
gevoelens en het in kaart brengen van mogelijke interventies en benaderingen vanwege 
de zorgverleners, over interventies bij crisismomenten (waarbij verhoogd toezicht / 
afzondering uiteraard een onderdeel van zullen vormen) en tenslotte de nazorg (voor de 
patiënt, de medepatiënten, de medewerkers en de familieleden). 

 

• Voor de vroegdetectie wordt gezocht naar aangepaste screeningsinstrumenten. We 
bevelen aan hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van instrumenten die al door 
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partners van buiten het ziekenhuis aangewend worden en gekend zijn (bv. IPEO-I op de 
spoedgevallendiensten). Op die manier zullen belangrijke gegevens gemakkelijker kunnen 
uitgewisseld worden en kan het instrument ook door de mobiele teams benut worden. 
(Aanb) 

 

• Bij het opstellen van het beleid zal ook maximaal aandacht besteed moeten worden aan 
het inschakelen van ondersteunende diensten buiten het ziekenhuis (CGGZ, mobiele 
teams, thuiszorg…) en aan het informeren van deze diensten over de methodieken die 
binnen het ziekenhuis gebruikt worden en de hulpstrategieën die de patiënt aangeleerd 
krijgt, teneinde op dit vlak de nodige continuïteit te verkrijgen.  
We bevelen daarom aan om bij de uitwerking van het beleid advies in te winnen bij 
organisaties met een specifieke expertise ter zake, zoals de CGGZ met 
suïcidepreventiewerking. (Aanb) 

 

• We raden aan om het suïcidepreventiebeleid niet enkel te evalueren aan de hand van de 
suïcides en suïcidepogingen op het domein van het ziekenhuis, maar ook na 
ontvluchtingen, ontslag tegen medisch advies in, tijdens weekends en kort na ontslag. 
(Aanb) 

 
 

7.6 Klachtenmanagement 

 

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

o In de afdelingsbrochures is informatie over de patiëntenrechten (de wet op de 
privacy, het patiëntendossier) en de ombudsdienst terug te vinden.  

o Op elke eenheid hangt een affiche uit over de externe en interne ombudspersoon 
en hun contactgegevens zijn vermeld op de website van het ziekenhuis. 

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

o De maatschappelijk assistenten houden infosessies voor nieuwe patiënten, waarbij 
de ombudsfunctie aan bod komt. Zij hebben hiervoor een handleiding/leidraad  ter 
beschikking en overlopen de afdelingsbrochure. Op het moment van de audit 
gebeurde dit nog niet op de jeugdkliniek. (Aanb)  

o Verder neemt de interne ombudspersoon (3/jaar) deel aan patiëntenvergaderingen 
(voorstellen ombudspersoon, uitleg steekproefvragenlijst)  of aan een focusgroep 
met patiënten.  

 

• In de Kliniek Sint-Jozef is een externe ombudspersoon aangesteld. Deze ombudspersoon 
werkt enkel op afroep. Hij is voor 0,75 VTE in dienst van het Overlegplatform GGZ West-
Vlaanderen. Hij is ook werkzaam als ombudspersoon in 4 andere psychiatrische 
ziekenhuizen, in een aantal Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Initiatieven voor 
Beschut wonen en Psychiatrische Verzorgingstehuizen in West-Vlaanderen. De externe 
ombudspersoon komt enkel op een afdeling op vraag van een patiënt. Het is aan te 
bevelen om na te gaan of de externe ombudspersoon niet systematisch op vaste 
momenten (zitdag) in het ziekenhuis aanwezig kan zijn ter ondersteuning van de interne 
ombudspersoon. (Aanb) 

 

• Naast de externe ombudspersoon beschikt het ziekenhuis ook over een interne 
ombudspersoon (sinds 2003).  Deze stafmedewerker patiëntenzorg (sinds 2000) is voor 
6u/week aangesteld als ombudspersoon. Bij betrokkenheid bij een klacht zou worden 
doorverwezen naar de externe ombudspersoon. 
De interne ombudspersoon  is bereikbaar al dan niet op afspraak (via mail, eigen 
telefoonnummer en via de ombudsbus). De interne ombudspersoon kan een beroep doen 
op administratieve ondersteuning (bv. voor de verdeling van de patiëntenbrochures).  
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De interne ombudspersoon verwerkt de steekproefvragenlijsten en de gegevens bekomen 
uit exitgesprekken met patiënten en heeft zo zicht op mogelijke actiepunten (bv. vraag in 
enquête: “word ik geïnformeerd over  mijn resultaten van lichamelijke onderzoeken die 
hier in het ziekenhuis gebeuren?”). Aangezien de interne ombudspersoon ook 
stafmedewerker is heeft hij zicht op alle registraties. (AV) 

 

• Ziekenhuismedewerkers (ook arts-specialisten in opleiding) worden geïnformeerd over de 
werking van de ombudsdienst en over de klachtenprocedure via het QPR-portaal (intranet) 
en via informatiemomenten voor nieuwe medewerkers (werking ombudsdienst, uitleg 
patiëntenrechten, inzage in dossier...). Een artikel over de patiëntenrechten komt jaarlijks 
terug in de infokrant voor medewerkers. Met elke arts werd de klachtenprocedure 
besproken. (AV) 

 

• Naast het jaarverslag opgesteld door de externe ombudsdienst maakt de interne 
ombudsdienst ook een overzicht van het aantal aanmeldingen (aard, aanbevelingen). 
Pro-actief melden medewerkers soms knelpunten die zij ondervinden met patiënten. 
Wanneer er geen klacht volgt, dan worden deze meldingen niet geregistreerd. (Aanb) 
De jaarverslagen worden jaarlijks voorgesteld op het directie-staf overleg. Tussendoor 
worden adviezen rechtstreeks aan de directieleden gegeven. (AV) 

 

• Het ziekenhuis beschikt over een huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. Alle 
klachten zijn ontvankelijk. Klachten die bij de directie terechtkomen, worden doorgegeven 
aan de ombudspersoon. (AV) Patiënten kunnen met klachten ook terecht op 
patiëntenvergaderingen. (SP) 

 

• Zelden tot nooit ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstmelding. Het al dan niet 
geven van een schriftelijke ontvangstmelding  “wordt bekeken vanuit het belang van de 
patiënt”. Aanbeveling om hierbij criteria op te stellen. (Aanb) 

 

• Na een afzondering van een patiënt (afzonderingskamer) is er telkens een debriefing met 
de patiënt en de individuele begeleider. Er wordt verondersteld dat er hierdoor weinig 
klachten bij de ombudspersonen binnenkomen over afzondering. (AV) 

 

• Er is een procedure “weigeren behandeling” en “ontslag tegen medisch advies” en “inzage 
medisch dossier”. (AV) 
Het ziekenhuis beschikt niet over een uitgeschreven procedure inzake het geven of krijgen 
van een second opinion. (Aanb) 
Een patiënt kan een andere individuele begeleider of psycholoog kiezen (na overleg) 
indien de samenwerking tussen beiden stroef verloopt.Een andere arts kiezen, indien er 
op de afdeling maar één arts aanwezig is, kan niet. Eventueel kan de patiënt een beroep 
doen op de arts-specialist in opleiding (en binnenkort wordt het aantal ASO’s uitgebreid tot 
drie). (AV) 

 

• In 2012 werd door patiënten vijf maal inzage gevraagd in het patiëntendossier. 
Uit gesprek blijkt dat het aantal aanmeldingen bij de interne ombudspersoon in 2013 (tot 
op moment van audit 12) zijn toegenomen, in 2011 waren er in totaal 15. (AV) 

 
 



41 

Auditverslag Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie, Pittem, 
E901, April 2013  
 

8 Resultaten 

 

8.1 Toegankelijkheid 

• De artsen overleggen 1 keer per week over de aanvragen tot opname waarbij er twijfel 
bestaat op welke afdeling de patiënt het best wordt opgenomen of waarbij er niet 
onmiddellijk plaats is op de afdeling. 
Het ziekenhuis kampt voor de volwassenenafdelingen 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. 
In de jeugdkliniek is de situatie anders, hier lopen de wachttijden op tot enkele maanden 
aangezien dit het enige ziekenhuis is met een specifieke werking gericht op adolescenten. 
(AV) 

 

• Wanneer voor de persoon die zich aanmeldt geen opname mogelijk is, wordt deze 
persoon en/of verwijzer op de hoogte gebracht van de reden van de beslissing.  
Wanneer het een patiënt betreft die zichzelf aanmeldde, probeert het psychiatrisch 
ziekenhuis (tijdens de nacht: de arts van wacht) de patiënt te oriënteren naar andere 
behandelmogelijkheden (bv. spoedgevallendienst te Tielt). (AV) 

 

• Bij financiële moeilijkheden kan er een afbetalingsplan gevraagd worden. Er is een 
uitgeschreven beleid voor dubieuze debiteurs uitgewerkt, waarbij pas in laatste instantie 
beroep gedaan wordt op deurwaarders en juridische stappen. (AV) 

 

• Het ziekenhuis is vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen.  Het 
ziekenhuis beschikt over een ruime parking. (AV) 

 

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

 
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 

 

• De tevredenheid van de medewerkers werd de voorbije jaren een tweetal keren gemeten, 
de laatste keer via “Bing”. Uit de bevraging blijkt de tevredenheid de laatste jaren te zijn 
toegenomen. (AV) 

 

• Daarnaast krijgt men ook zicht op de werking via de exitgesprekken met patiënten die 
door de directie patiëntenzorg worden afgenomen. Dit resulteerde in tal van acties 
(uithangen aanwezigheid van verpleegkundigen en therapeuten, elektronisch 
communicatiebord…). Ook gebeurt er regelmatig een bevraging van de aanwezige 
(volledig of partieel opgenomen) patiënten aan de hand van een steekproefvragenlijst. 
Deze vragenlijst zelf werd opgesteld met inspraak van de patiënten. Tenslotte kunnen 
patiënten hun (on)tevredenheid ook uiten tijdens de dagelijkse ochtendvergaderingen en 
de wekelijkse patiënt-staf meetings die op elke eenheid worden georganiseerd.  
Na elke afzondering is er een specifieke bevraging over de doorgemaakte procedure. De 
verbeterpunten die hierbij naar boven komen, worden meegenomen. (SP) 
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8.3 Patiënt/familiegeoriënteerde zorg 

• In dit ziekenhuis wordt de zorg maximaal op maat van de patiënt geleverd. (SP) 
o Er is een specifiek standaardprogramma voor elke verschillende behandelgroep op 

de zorgeenheden. 
o Per behandelgroep heeft men keuze uit een aantal modules aangepast aan de 

noden van de patiënt. 
o Binnen de zorgeenheid, maar behandelgroepoverstijgend, heeft men de keuze uit 

(zorgeenheid)modules  (GOP’s, bv. een emomodule, Linehanmodule…). 
o Het aanbod van het “Forum voor Persoonsontwikkeling” is afdelingsoverstijgend en 

omvat een 100-tal activiteiten waaruit er 8 per week kunnen gekozen worden. 
 

• Naast een sterke patiëntbetrokkenheid wordt ook de familie sterk betrokken bij de 
behandeling van patiënten. Zo had elke eenheid een aparte folder voor familieleden. Deze 
folders moeten nu wel herwerkt worden ten gevolge van de hervorming van de afdelingen 
en de verhuis van de eenheden. (Aanb)  
Tijdens elke opname is er standaard een gesprek tussen de psychiater en/of de 
psycholoog en de naaste familieleden (of ‘context’) in aanwezigheid van de patiënt. 
Familieleden worden op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen (bv. 
afzondering in beveiligde kamer of isoleerkamer, ernstige agressie-incidenten…) en 
worden betrokken bij de nazorg. Enkele keren per jaar worden er in het ziekenhuis 
informatieavonden georganiseerd voor familieleden van opgenomen patiënten (bv. over 
verslaving, depressie…).  
Voor kinderen van patiënten is er voorzien in een KOPP-werking (Kinderen van Ouders 
met een Psychiatrische Problematiek): (SP) 

o Er zijn speelruimtes aangelegd bij de consultatieruimten. 
o Er is er een buitenspeelruimte aangelegd. 
o Informatiesessies voor kinderen onder de 14 jaar. 
o Er zijn gespreksgroepen voor koppels (over opvoedkundige problemen). 
o Er zijn activiteiten binnen het Forum specifiek voor ouders met kinderen. 
o Op elke eenheid is er een referentieverpleegkundige KOPP. 

 

• Tenslotte zijn er tal van projecten waaraan patiënten participeren: (SP) 
o Op de eenheid ouderen komt in de ontwenningsgroep regelmatig een 

ervaringsdeskundige (ex-patiënt) getuigen over de vroegere opname en 
verdere evolutie. 

o Hetzelfde gebeurt al meer dan 15 jaar op de eenheid volwassenen 
ontwenning. Daarenboven zijn er ook nazorggroepen die gevolgd worden door 
een therapeut (van de 300 patiënten/jaar  zijn er 75 in nazorg gedurende 
ongeveer 2 jaar). 

o Het BOE-project is een project waarbij ervaringsdeskundigen gaan spreken 
(onder begeleiding van een verpleegkundige) in scholen (bv. de opleiding tot 
verpleegkundige in Roeselare en Brugge). 

o In de toekomst wil het ziekenhuis ex-patiënten inschakelen bij de opvang en 
het eerste onthaal van patiënten en bij het geven van psycho-educatie. 

 

8.4 Cijfergegevens 

• De bezettingsgraad van het ziekenhuis bedroeg in 2011 87,59%, als volgt verdeeld: (AV) 
 

A 
(d+n) 

a (d) a (n) T 
(d+n) 

t (d) t (n) K 
(d+n) 

k (d) k (n) Totaal 

87,31 74,56 81,43 123,58 117,04 27,05 87,59% 

 
 



 

 

 

Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
 

 
 

ERKENNINGEN 
 

In uitvoering van artikel 10 en artikel 13 § 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 
1997 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning en de sluiting van ziekenhuizen, 
ziekenhuisdiensten, onderdelen van ziekenhuizen en samenwerkingsvormen. 
 

 
OPVOLGING AUDIT 

 
 
Betreft: 

 
Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie 
Boterstraat 6 
8740 Pittem 
 
Erkenningsnummer: 901 

 
Het definitief auditverslag werd betekend op 15 juli 2013 en de definitieve termijnen werden 
overgemaakt op 16 juli 2013. 
 
Aan volgende non-conformiteiten diende binnen de vooropgestelde termijn voldaan te worden. 
 
6 maanden 
6.1 De medicatie dient zoveel mogelijk in niet-versneden blisters te blijven tot op het moment van toediening. 
Hierdoor blijft de identificatie en controle van vervaldata mogelijk tot net voor de toediening van de medicatie 
(NC). 
6.2 De taakomschrijving van de jobstudenten is duidelijk (TK) 
6.3 De aansturing van de vrijwilligers is opgenomen in het organogram (TK). 
6.4 Er is een procedure mbt bewaking van de temperatuur van de medicatie (TK) 
6.5 De gedragscode afzondering geeft aan dat men te allen tijde met twee verpleegkundigen dient binnen te gaan 
(TK) 
6.6 Opmerkingen mbt fixatie 
       - Tweepuntfixatie wordt niet toegepast (TK) 
       - Er zijn uitgeschreven procedures voor vijf- en zevenpuntsfixatie (TK) 
       - Het toezicht op fixatie wordt apart beschreven (TK) 
6.7 Het beleid aangaande suïcidaliteit is ten gronde uitgewerkt (TK) 
6.8 De patiëntendossiers bevatten een behandelplan met doelstellingen (TK). 
 
9 maanden 
9.1 Medicatie wordt voor een periode van maximum 7 dagen verdeeld (NC). 
9.2 Het PZ heeft een masterplan uitgewerkt waarin volgende bouwwerken worden opgenomen, inclusief tijdpad: 

- afbouw van 3-persoonskamers tot 1- en 2- persoonskamers; 
- medisch blok (apotheek, consultatie huisarts, neuroloog, ECT); 
- aangepaste lokalen voor de discipline ergotherapie; 
- uitbouw van een bewegingscentrum; 
- nieuwbouw van een nieuwe jeugdkliniek voor de eenheden jeugd behandeling, jeugd kortverblijf en 
jongvolwassenen 
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Specifiek voor de functie ‘apotheek’.  
Voor AZ dient de apotheek de grootte te hebben van het aantal erkende bedden * 1,2m² = 236m². Voor PZ 
mag deze apotheek minder groot zijn, maar 20 m² is echt te klein (temeer omdat de apotheek ook nog 
instaat voor medicatiebedeling aan het PVT Valckenburg). 
In het masterplan wordt een haalbaarheidsstudie opgenomen waarin aangegeven staat wat het PZ binnen 
een termijn van 2 jaar kan realiseren om de apotheek uit te breiden. 

 
12 maanden 
12.1 De verpleegeenheden worden infrastructureel aangepakt (Tk) 
Dit betreft concreet volgende zaken: 

- Ombouw isolatiekamer tot rustruimte ambulante ECT-patiënten en dagpatiënten ouderen 
- Ombouw vergaderlokaal tot lokaal creatieve therapie 
- Herschilderen van diverse livings en burelen op de eenheden volwassenen kortverblijf, angst- stemmings- 
en persoonlijkheidsproblemen, psychosociale revalidatie, ouderen, psychosezorg 
- Eenheid ouderen: 

o Aanpassen sanitair 1-persoonskamer: verwijderen douches zodat hulp bij wassen ed. mogelijk is 
o Aanpassen van badkamer 
o Vergader- en therapielokalen worden aangepast aan de eigen behoeften 
o Aanpassing keuken (nieuwe tafels aangepast voor rolstoelpatiënten) 
o Aanpassen van de binnentuin en voorzien van rookdak en petanquebaan 

- Eenheid angst- stemmings- en persoonlijkheidsproblemen 
o Lokaal inrichting expressielokaal aanpassen zodat dit ’s avonds kan gebruikt worden als zithoek 
o Inrichten bijkomend bureel / psychotherapielokaal 
o Inrichten lokaal voor dagpatiënten 
o Herinrichten bureel afdelingshoofd 

- Eenheid psychosezorg 
o 2 bijkomende kamers voorzien van TV 
o Inrichting van living in 3-persoonskamer 
o Vervangen van deuren in beveiligde kamers 

- Eenheid Volwassenen kortverblijf 
o Inrichten ergo / creatief lokaal 
o Inrichten ontspanningslokaal 
o Inrichten teampost / PC lokaal verpleegkundigen 

Voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden dient een voorafgaande vergunning aan het Agentschap 
Zorg en Gezondheid aangevraagd te worden. 
12.2 Het aantal afzonderingskamers wordt afgebouwd. Het Agentschap vraagt een stand van zaken na 6 

maanden mbt de Tk ‘afzonderingskamers beschikken over camera bewaking’. 
 

--------------------------- 
 
In een reactie op de terugkomdag van de audit van het PZ gaf het PZ reeds heel wat informatie en 
documenten betreffende de remediering van een aantal NC en TK. 
 
6.2 De taakomschrijving van de jobstudenten is duidelijk (TK) 
 
Remediering door het PZ 
De verantwoordelijkheden van de jobstudenten zijn ondertussen omschreven  en gepubliceerd op 
QPR. Het PZ heeft aan het Agentschap de ‘taakomschrijving jobstudent therapeutisch departement’ 
bezorgd. 
 
Bespreking door het Agentschap 
Uit de taakverdeling blijkt duidelijk wat er al of niet verwacht wordt van de jobstudenten. 
De TK wordt geschrapt. 
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6.3 De aansturing van de vrijwilligers is opgenomen in het organogram (TK). 
 
Remediering door het PZ 
Het organigram werd ondertussen aangepast en gepubliceerd op QPR. Het PZ heeft aan het 
Agentschap het ‘lijnorganigram 06/2013’ bezorgd. 
 
Bespreking door het Agentschap 
De aansturing van de vrijwilligers gebeurt door adjunct directeur patiëntenzorg. 
De TK wordt geschrapt. 
 
 
6.5 De gedragscode afzondering geeft aan dat men te allen tijde met twee verpleegkundigen dient 
binnen te gaan (TK) 
 
Remediering door het PZ 
Het PZ heeft dit ondertussen opgenomen in de gedragscode en gepubliceerd op QPR. De toepassing 
gaat in vanaf 19 juni 2013. 
 
Bespreking door het Agentschap 
Het PZ heeft de TK mee opgenomen in de ‘gedragscode betreffende de afzondering van de 
opgenomen patiënten’. 
Het is niet alleen belangrijk dat dit opgenomen staat in de procedure, maar het is des te belangrijker 
dat de procedure door iedereen correct wordt toegepast. 
De TK wordt geschrapt. 
 
 
6.6 Opmerkingen mbt fixatie 
       - Tweepuntfixatie wordt niet toegepast (TK) 
       - Er zijn uitgeschreven procedures voor vijf- en zevenpuntsfixatie (TK) 
       - Het toezicht op fixatie wordt apart beschreven (TK) 
 
Remediering door het PZ 
Het PZ heeft dit ondertussen opgenomen in de gedragscode en gepubliceerd op QPR. De toepassing 
gaat in vanaf 19 juni 2013. 
 
Bespreking door het Agentschap 
Het PZ heeft de TK mee opgenomen in de ‘gedragscode betreffende de afzondering van de 
opgenomen patiënten’. 
Het is niet alleen belangrijk dat dit opgenomen staat in de procedure, maar het is des te belangrijker 
dat de procedure door iedereen correct wordt toegepast. 
De TK wordt geschrapt. 
 
Besluit  
 
Volgende TK worden geschrapt: 

- 6.2 De taakomschrijving van de jobstudenten is duidelijk 
- 6.3 De aansturing van de vrijwilligers is opgenomen in het organogram 
- 6.5 De gedragscode afzondering geeft aan dat men te alle tijde met twee verpleegkundigen 

dient binnen te gaan  
- 6.6 Opmerkingen mbt fixatie 

* Tweepuntsfixatie wordt niet toegepast 
* Er zijn uitgeschreven procedures voor vijf- en zevenpuntsfixatie 
* Het toezicht op fixatie wordt apart beschreven 

 
Greet Van Humbeeck 
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