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1 Inleiding 

 

In het auditverslag bespreken we eerst ziekenhuisbrede aspecten, waarna we specifiek 

inzoomen op een aantal afdelingen.  

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

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

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

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

doorgegeven werden in de reactienota, kunnen toegelicht worden.  

 

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 bekendgemaakt werd aan het ziekenhuis en te 

vinden is via de volgende weblink:  

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

psychiatrische-ziekenhuizen/ 

 

1.2 Definities 

In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van vijf soorten vaststellingen: 

Algemene vaststellingen (AV) 

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

achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. 

Sterke punten (SP) 

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

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

Aanbevelingen (Aanb) 

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

de auditoren wensen mee te geven om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

Non-conformiteiten (NC) 

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

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

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

conformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.   
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Tekortkomingen (TK) 

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

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

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

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

Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen.  

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

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

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

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

worden tegen de volgende audit. 

Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 

 

1.3 Auditproces 

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

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

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

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

afdelingen.  

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

n.a.v. de gesprekken tijdens de audit. Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, 

vergaderverslagen van beleid- en overlegorganen, procedures, interne reglementen en het 

kwaliteitshandboek.  

 

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

Zorginspectie.  

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

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

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

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

website van het ziekenhuis, … 

Er werden 25 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er 

gesprekken met  3 directieleden, 4 stafleden, 1 afdelingsbeleidsarts, 8 verpleegkundigen 

waarvan 5 hoofdverpleegkundigen, een apotheker en een apotheekassistent, 12 therapeuten, 

waarvan 4 psychologen, de externe ombudspersoon en 2 patiënten.  

Volgende afdelingen werden tijdens de audit bezocht: opname 1, opname 2, Rezonans, De 

Kedron, De Klip. 

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 afdelingen en op steekproeven (er werden bv. 9 patiëntendossiers en 23 registratiefiches 

van afzondering ingekeken). 
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1.4 Samenstelling van het auditteam 

 

Michaëla Daelemans Hoofdauditor 

Katleen De Ceulaer Auditor 

Koenraad Fierens Auditor 

Kurt Lievens Auditor 

Veerle Meeus Auditor 
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1.5 Auditplan 

 
 

Vrijdag 25 januari 2013: campus Dr. Guislain (uitgezonderd afdelingsbezoek 4) 

  Michaëla Daelemans 

 

Kurt Lievens  

Katleen De Ceulaer 

Koenraad Fierens 

Veerle Meeus 

9:00 – 

10:00 

Voorstelling auditteam en voorstelling ziekenhuis   

10:00 

– 

12:00 

Afdelingsbezoek 1 

Gesprekspartners: 

Hoofdverpleegkundige 

Medisch diensthoofd 

Psycholoog 

Afdelingsbezoek 2 

Gesprekspartners: 

Hoofdverpleegkundige 

Medisch diensthoofd 

Psycholoog 

Afdelingsbezoek 3  

Gesprekspartners: 

Hoofdverpleegkundi

ge 

Medisch 

diensthoofd 

Psycholoog 

12:00 

– 

13:00   

Middagmaal + overleg auditoren (auditoren alleen) 

13:00 

– 

14:00 

Ombudsfunctie  

Gesprekspartner(s): 

Extern ombudsman 

Intern ombudsman 

(indien functie is 

ingevuld) 

Zorgprocessen I (onthaal, 

intake, opname, 

indicatiestelling, ontslag, 

herstelgerichte zorg, 

multidisciplinariteit) 

Gesprekspartners: 

Verpleegkundig 

directeur 

(Hoofdgeneesheer: 

afwezig) 

Verantwoordelijke 

sociale dienst 

Afdelingsbezoek 4 

(campus Sint-Alfons) 

Gesprekspartners: 

Hoofdverpleegkundi

ge 

Medisch 

diensthoofd 

Psycholoog 

14:00 

– 

15:00 

Check dossiers (op 

verschillende afdelingen) 
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Donderdag 31 januari 2013 

  Michaëla Daelemans 

 

Kurt Lievens  

Katleen De Ceulaer 

Koenraad Fierens 

Veerle Meeus 

9:00 – 

11:00 

Zorgprocessen II  (fixatie, 

suïcide, agressiebeleid, 

ethisch beleid, 

patiëntenrechten) 

Gesprekspartners: 

Hoofdgeneesheer 

Kwaliteitsbeleid + 

resultaten van klanten en 

medewerkers 

Gesprekspartner:  

Kwaliteitscoördinator 

Personeelsbeleid 

Gesprekspartner:  

Verpleegkundig 

directeur 

11:00 

– 

13:00 

Algemeen en medisch 

beleid 

Gesprekspartners: 

Algemeen directeur 

Hoofdgeneesheer 

Therapeutisch beleid 

Gesprekspartner:  

Verantwoordelijke 

Therapeutisch beleid 

Medicatie 

Gesprekspartner:  

Apotheker 

 

13:00 

– 

14:00   

Middagmaal samen met de directie 

14:00 

– 

15:00 

Overleg auditoren (auditoren alleen) 
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2 Situering van de voorziening 

2.1 Contactgegevens 

 

Naam PC Dr. Guislain 

Adres Francisco Ferrerlaan 88A 

Gemeente 9000 Gent 

Telefoon 09 216 33 11 

E-mail pc.dr.guislain@fracarita.org 

Website www.guislain.be 

Inrichtende macht Provincialaat der Broeders van Liefde vzw 

Voorzitter Raad van Bestuur Dhr. Raf De Rijcke 

 

2.2 Organogram 

 

Algemeen directeur Dhr. Luc De Schepper 

Directeur patiëntenzorg Dhr. Paul Segers 

Adjunct directeur patiëntenzorg Mevr. Karline Vermeulen 

Administratief en financieel directeur Mevr. Ellen Glazemakers 

Facilitair directeur Dhr. Hans Van Deynse 

Hoofdgeneesheer Dr. Georges Otte 

Voorzitter medische raad Dr. Vera Opstaele 

 

2.3 Geneesheer – diensthoofd per dienst 

 

Er zijn geen geneesheer-diensthoofden per kenletter aangesteld, er zijn afdelingsbeleidsartsen 

aangesteld voor elke afdeling. 

 

 

2.4 Gemachtigd geneesheer voor toezicht op gedwongen 

opname 

 

Dr. Georges Otte 
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2.5 Geslaagden in het examen geneesheer – hoofd van dienst 

(gedwongen opname) 

 

Dr. Jan Van Dorpe  

Dr. Veerle De Volder 

Dr. Linda Baudewijns 

Dr. Guido Soetaert  

Dr. Gunter Degraeve 

Dr. Hans Debruyne 

 

 

2.6 Erkenningssituatie 

 

Momenteel heeft het ziekenhuis een erkenning voor 313 bedden onder volgende kenletter: 

 

 A + a T + t Tg Sp-psychoger K + k Totaal 

Campus  

Dr. 

Guislain 

30 + 11 58 + 28 

 

20 
27 - 174 

Campus 

Sint-

Alfons 

40 + 9 61 + 9 

 

- - - 119 

Campus 

De 

Deyne 

- - 

 

- - 15 + 5 20 

 

Daarnaast is er een erkenning voor een ziekenhuisapotheek. 

 

Omwille van reallocatie binnen artikel 107 zijn slechts 99 T-bedden in exploitatie. 
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2.7 Historische en geografische situering 

 

• Het psychiatrisch centrum Dr. Guislain was bij zijn oprichting in Gent in 1857 een 
modelinrichting voor de psychiatrie,  ze was vooruitstrevend op het vlak van architectuur 
en op het vlak van zorg voor psychiatrische patiënten. Prof. Dr. Jozef Guislain was de 
eerste Belgische professor psychiatrie. Hij ijverde voor een humane behandeling van 
psychiatrische patiënten, klaagde de mistoestanden aan in de Belgische psychiatrie en 
ijverde voor een wettelijk kader en een aangepast onderkomen. (AV) 
 

• In 1997 was er een fusie tussen het PZ Dr. Guislain en het PZ Sint-Alfons. De katalysator 
tot deze fusie was de wens van beiden om een nieuwbouw te realiseren voor een afdeling 
psychogeriatrie.  (AV) 
 

• Van oudsher was het PC Dr. Guislain een instelling voor mannelijke patiënten. Sinds 1986 
is het een gemengde instelling. (AV) 
 

• Het PC Dr. Guislain maakt deel uit van een grote groep van instellingen van de Broeders 
van Liefde. (AV) 
 

• PC Dr. Guislain is actief in een regio die gekenmerkt wordt door een zeer rijk aanbod 
inzake geestelijke gezondheidszorg. (AV) 

o In Gent en onmiddellijke omgeving zijn er nog verschillende andere 
psychiatrische ziekenhuizen: PZ Sint-Camillus (Sint-Denijs-Westrem), PC 
Gent-Sleidinge en PC Caritas (Melle); op iets grotere afstand vinden we ook 
nog PZ Sint-Jan (Eeklo) en PZ Sint-Jan-Baptist (Zelzate). 

o In Gent zijn er vier PAAZ, namelijk in AZ Maria Middelares, AZ Jan Palfijn, AZ 
Sint-Lucas en in het UZ Gent.  

o Zowel PC Caritas (Melle) als het UZ Gent hebben een kinderpsychiatrische 
dienst. PC Caritas en PC Gent-Sleidinge hebben een forensisch 
kinderpsychiatrische unit. 

o Er zijn verschillende Initiatieven Beschut Wonen (Zagan, De Nieuwe Horizon, 
Delta Wonen, Domos, IPSO Gent, Centrum Onderweg) en psychiatrische 
verzorgingstehuizen (Dr. Guislain, Caritas, Gent-Sleidinge, Sint-Jan, Sint-Jan-
Baptist). 

o RCGG Deinze-Eeklo-Gent en CGG Eclips bieden een ambulant aanbod. 
o Er is ook gespecialiseerde drughulpverlening beschikbaar, en dit zowel 

ambulant (CGG Eclips, Ambulant Centrum De Kiem, Dagcentrum De Sleutel, 
Medisch-Sociaal OpvangCentrum stad Gent) als residentieel (gespecialiseerde 
afdelingen binnen psychiatrische ziekenhuizen, gespecialiseerde crisiseenheid 
in het UZ Gent, CIC De Sleutel, twee therapeutische gemeenschappen van De 
Sleutel). 
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3 Leiderschap 

 

3.1 Beleidsorganen 

• De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde beheert 90 instellingen, zowel binnen als 
buiten de gezondheidszorg.  Naast 14 psychiatrische ziekenhuizen, al dan niet in 
combinatie met psychiatrische verzorgingstehuizen, beschut wonen en centra voor 
arbeidszorg, beheren de Broeders van Liefde ook orthopedagogische centra, 
kinderdagverblijven, scholen voor buitengewoon onderwijs, scholen voor gewoon 
onderwijs, internaten en woonzorgcentra. (AV) 
 

• Er is een overkoepelende Raad van Bestuur (RvB) voor alle instellingen van de Broeders 
van Liefde. De Raad van Bestuur komt wekelijks samen. Recent (11/2012) werd de 
samenstelling van de Raad van Bestuur gewijzigd. De RvB werd afgeslankt tot 7 leden.    
In een volgende beweging zal de Raad van Bestuur uitgebreid worden met een aantal 
onafhankelijke bestuurders. (AV) We bevelen aan om de mogelijke meerwaarde te 
onderzoeken om een arts en iemand met expertise in de geestelijke gezondheidszorg deel 
te laten uitmaken van de RvB. (Aanb) 
 

• Binnen de Raad van Bestuur wordt er gewerkt met verschillende 
sectorverantwoordelijken. Zo is er een sectorverantwoordelijke welzijn en buitengewoon 
onderwijs, een sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs en een sectorverantwoordelijke 
verzorgingsinstellingen. De 14 psychiatrische ziekenhuizen  worden door deze laatste 
sectorverantwoordelijke opgevolgd. Dit gebeurt binnen de bestuursraad GGZ Broeders 
van Liefde waarop alle algemeen directeurs van de psychiatrische centra samenkomen 
met de bestuurder-sectorverantwoordelijke.  Op de bestuursraad GGZ Broeders van 
Liefde komen de gemeenschappelijke beleidsaangelegenheden van alle instellingen aan 
bod. (AV)  
 

• De aansturing van het ziekenhuis binnen een grote groep van instellingen heeft op 
sommige vlakken duidelijk haar meerwaarde: (SP) 

o De directie van het ziekenhuis kan, wanneer ondersteuning op een of ander 
vlak gewenst is, beroep doen op de centrale coördinatiestaf van de Broeders 
van Liefde, die uit verschillende diensten bestaat (de vormingsdienst, 
patiënten- en bewonerszorg, juridische zaken, financieel-economische zaken, 
identiteit, gebouwen, informatica en communicatie, samenaankoopdienst).  

o Binnen de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde zijn er verschillende 
overleggroepen actief, waarop bepaalde functies in contact gebracht worden 
en ervaringen kunnen uitwisselen. Naar analogie met de bestuursraad GGZ 
bestaat er ook een overlegorgaan voor de hoofdgeneesheren van de 
psychiatrische centra van de Broeders van Liefde, voor de 
kwaliteitscoördinatoren, voor de apothekers, voor de directeurs patiëntenzorg, 
voor de administratief directeurs, voor de facilitaire directeurs, voor de 
hoofdboekhouders, voor de MPG-verantwoordelijken, voor de 
keukenverantwoordelijken, voor de preventieadviseurs en voor de 
werkgroepen ethiek/identiteit.  
 

Op andere vlakken leidt deze vorm van multi-unit management volgens het auditteam tot 
knelpunten voor het PC Dr. Guislain. (TK) Er is een grote afstand tussen het directie- en 
het beheersniveau. Hierdoor is er onvoldoende aandacht voor de individuele 
belangenbehartiging en voor de specifieke strategische aansturing van het PC Dr. 
Guislain door de Raad van Bestuur.  

o Uit de vergaderverslagen blijkt dat specifieke onderwerpen van het PC Dr. 
Guislain maar in beperkte mate aan bod komen op de overkoepelende Raad 
van Bestuur (gemiddeld 1 agendapunt per vergadering). 
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o De stand van zaken m.b.t kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in de 
individuele ziekenhuizen komt niet aan bod op de Raad van Bestuur (nochtans 
is de RvB hiervoor juridisch de eindverantwoordelijke). 

o Er is geen gestructureerd overleg (regelmaat, agenda, verslaggeving) tussen 
het directiecomité van het PC Dr. Guislain en de leden van de Raad van 
Bestuur. Directieleden worden niet uitgenodigd op de RvB.  

o Er is geen gestructureerd overleg tussen de sectorverantwoordelijke en het 
directiecomité. Overleg gebeurt eerder ad hoc en vaak per mail of telefoon.  

o Er is geen financiële commissie, een overlegorgaan tussen medische raad en 
RvB over de financiële stromen binnen het ziekenhuis. (NC) 

 

• Het directiecomité (DC) is gemeenschappelijk voor het psychiatrisch ziekenhuis en de  
beide PVT ’s, het PVT Kruiskouter en het PVT Lorkenstraat. Het DC vergadert wekelijks 
en bestaat uit 6 leden. (AV)  
 

• De medische raad telt vijf leden en vergadert maandelijks. De hoofdgeneesheer is lid van 
de medische raad. (AV) Alle artsen worden uitgenodigd op de vergaderingen van de 
medische raad en elke vergadering telt meer aanwezigen dan de leden van de medische 
raad. (SP)  
 

• Er is maandelijks overleg tussen geneesheren en directie (OGD). (AV) 
 

• Er is geen regelmatig en gestructureerd overleg van de hoofdgeneesheer met alle 
afdelingsbeleidsartsen (de medisch staf heeft zich tot nu toe gefocust op interne vorming, 
de medische staf heeft geen vergaderagenda, noch vergaderverslagen). (TK) 
Systematisch overleg tussen de afdelingsbeleidsartsen kan bijdragen tot een eenvormig 
medisch beleid over belangrijke zorgaspecten, zoals het therapeutisch beleid, het 
suïcidepreventiebeleid, het gebruik van  dwangmaatregelen en het afzonderingsbeleid, het 
gebruik van therapeutische richtlijnen, … 
 

• Er is een centrale commissie ethiek GGZ op het niveau Broeders van Liefde waarin  het 
PC Dr. Guislain vertegenwoordigd is door een arts. Deze centrale commissie komt niet als 
dusdanig samen, maar delegeert al haar opdrachten aan twee subcommissies. De 
toetsingscommissie staat in voor advies over onderzoeksprotocollen, terwijl de 
begeleidingscommissie instaat voor algemene zorgadviezen en adviezen over casussen. 
In een document van mei 2012 worden de opdrachten, werking en samenstelling van deze 
drie commissies omschreven. 
In de toetsingscommissie is het PC Dr. Guislain vertegenwoordigd door 2 artsen en de 
apotheker. In de begeleidingscommissie is PC Dr. Guislain vertegenwoordigd door 2 
hoofdverpleegkundigen.  (AV) 
In de centrale commissie ethiek en in de begeleidingscommissie zetelt telkens een 
hoofdgeneesheer waardoor de samenstelling niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
(NC) 
In een vergaderverslag (dd 27/9/2012) van de begeleidingscommissie ethiek GGZ wordt 
n.a.v. een zeer lang goedkeuringsproces van een specifieke nota een knelpunt over de 
werking van deze commissies omschreven: ‘Dit toont aan dat de structuur van commissies 
ethiek ingewikkeld is en een remmende werking heeft. De begeleidingscommissie vraagt 
om een vereenvoudiging van de structuur van ethische commissies en een grotere 
erkenning van de lokale commissies voor ethiek.’ (AV) 
Het PC Dr. Guislain heeft geen lokaal ethisch comité. (NC) 
In 2012 werden twee ethische adviezen geformuleerd door de commissie ethiek GGZ: 
(AV) 

o Systematisch reflecteren over zorg: evidence-based practice op basis van 
kennis, beleving en waarden, september 2012.  

o Beleidsnota vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Standpunt euthanasie 
bij psychisch lijden van psychiatrische patiënten in een niet-terminale situatie, 
november 2012. 
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• Er is geen formele beschrijving van de bevoegdheden van de verschillende 
managementorganen. We bevelen aan om taken en verantwoordelijkheden van alle 
advies- en bestuursorganen binnen het ziekenhuis formeel te beschrijven en goed te 
keuren, zodat hun opdracht duidelijk en eenduidig is en hun slagkracht en efficiëntie beter 
gewaarborgd kan worden.  Het is van belang om deze functieomschrijvingen te 
communiceren binnen het ziekenhuis. (Aanb) 
 

• Voor het directieteam is op het niveau BvL een functieomschrijving van het directieteam, 
met keuzemogelijkheden voor de individuele departementele directieleden.  Er bestaat 
geen onderscheiden functieomschrijving per directielid. (Aanb) 
 

 

3.2 Organisatiestructuur 

 

• Naast de algemeen directeur zijn er vier departementale directeurs, voor het medisch 
departement, het departement patiëntenzorg, het administratief departement en het 
facilitair departement. (AV) 
 

• Het departement patiëntenzorg wordt op het moment van de audit aangestuurd door de 
directeur patiëntenzorg (1 VTE), samen met de (0,75 VTE) adjunct-directeur. De directeur 
patiëntenzorg bekleedt deze functie sinds 2002, en was voordien meer dan 10 jaar 
financieel directeur van het ziekenhuis. De directeur patiëntenzorg (in de documentatie 
van het ziekenhuis ook benoemd als verpleegkundig directeur, verantwoordelijke 
therapeutisch beleid en paramedisch directeur) is de hiërarchisch verantwoordelijke voor 
de verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en bewegings-
therapeuten, orthopedagogen, creatieve en andere therapeuten. (AV) 
Aanbeveling om na te gaan of het uitgebreide takenpakket van de directeur patiëntenzorg 
haalbaar is. (Aanb)  
 

• Het ziekenhuis beschikt over een  middenkader (met inbegrip van de adjunct-directeur 
patiëntenzorg) en stafdienst (met inbegrip van de kwaliteitscoördinator) van  5 VTE. (op 
basis van het aantal bedden dient het ziekenhuis te beschikken over 2,08 VTE 
middenkaderleden) Wekelijks is er overleg tussen de directeur patiëntenzorg en de 
stafleden. (AV) 
 

• De hoofdgeneesheer is voor 14 uur/week aangesteld.  De hoofdgeneesheer is 
neuropsychiater en is de afdelingsbeleidsarts van de afdeling De Kedron. De 
hoofdgeneesheer heeft geen ondersteuning van een (staf)medewerker. (AV) We bevelen 
aan om het medisch departement te ondersteunen met een stafmedewerker. (Aanb) 
 

• De hoofdapotheker is geen lid van het directiecomité en wordt enkel ad hoc uitgenodigd 
op de vergaderingen van het directiecomité. De hoofdapotheker wordt uitgenodigd op de 
stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid als het thema medicatie geagendeerd is. 
Er is, buiten de vergaderingen van het medisch farmaceutisch comité (MFC), geen 
structureel overleg tussen de apotheker en de directieleden over de organisatie van de 
apotheek en het medicatiebeleid. (AV) We bevelen aan om de apotheker meer structureel 
te betrekken bij het beleid van het ziekenhuis. (Aanb) 
 

• Sinds 1996 wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg bij de 
zelfsturende afdelingsteams gelegd. Elke afdeling wordt aangestuurd door een driekoppig 
kernteam, ook stuurgroep interdisciplinair team of SIT genoemd, bestaande uit het 
afdelingshoofd (de hoofdverpleegkundige), de therapeutisch coördinator en de 
afdelingsbeleidsarts.  (AV) De SIT ’s worden sinds twee jaar in hun taak ondersteund door 
een afdelingsmentor (een staflid van het departement patiëntenzorg).  (SP) De 
verschillende disciplines vinden elkaar beleidsmatig op afdelingsniveau, meer bepaald in 
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de SIT ’s, en ook in het IDBT (InterDisciplinair BeleidsTeam).  (AV)  
 

• In 2013-2015 is een groot verandertraject ‘one step further’ gepland, als voorbereiding op 
de organisatiebrede kanteling naar een horizontale structuur. De kanteling zal rond zijn 
tegen 2017.  (AV) 
 

• Sinds de installatie van de structuur van zelfsturende teams werden de afzonderlijke 
diensten (met bijhorende diensthoofden) per discipline opgeheven. Tegelijkertijd werden 
vakgroepen gecreëerd. De vakgroepen verbinden de leden van eenzelfde professionele 
discipline, met als voornaamste functie de zorg voor het behoud en de ontwikkeling van de 
eigen identiteit of professionele specificiteit.  Er zijn zeven vakgroepen: klinische 
psychologie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, beweging, ergotherapie, 
verpleegkunde en creatieve therapie. (AV) 
 

o Alle leden van een discipline (behalve de vakgroep van de verpleegkundigen, 
die met een afvaardiging werken) worden uitgenodigd naar de bijeenkomsten 
van hun vakgroep, waarvan de vergaderfrequentie varieert van 4 tot 10 keer 
per jaar. Elke vakgroep bepaalt zelf hoe hij een voorzitter aanstelt. De 
voorzitters (en leden) creëren zelf de nodige ruimte binnen hun takenpakket 
om de vakgroepgerelateerde taken te kunnen opnemen. Enkel binnen de 
vakgroep maatschappelijk werk wordt de vakgroepvoorzitter expliciet 
vrijgesteld voor deze taken (voor 0,20 VTE).  
 

o De  verwachtingen en werkingsmodaliteiten van de vakgroepen zijn 
omschreven in de beleidstekst “De vakgroep anno 2012: een meerwaarde-
creërende structuur”. De voornaamste doelstellingen vallen samen te vatten 
als het behouden en verder ontwikkelen van de eigenheid (evenwel binnen 
een duidelijke georiënteerdheid naar een optimaal werkend interdisciplinair 
team) en de deskundigheid van de discipline.  
 

o De vakgroepen worden gezien als beleidsondersteunend. Ze hebben geen 
direct bepalende functie in het therapeutisch beleid op afdelings- of 
ziekenhuisniveau.  
 

o Jaarlijks is er een overleg tussen de vakgroepvoorzitters en de directeur 
patiëntenzorg. 
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4 Beleid en strategie 

 

• Vanuit het directiecomité dient men een overkoepelend kader te voorzien voor de 
zelfsturende SIT’ s dat voldoende garanties biedt naar de kwaliteit van de geleverde zorg 
en voorziet in een systematische opvolging hiervan. Op vandaag is dit nog onvoldoende 
het geval: (TK) 
 
Enerzijds is er te weinig overzicht van de centraal beschikbare (cijfer)gegevens over de 
kwaliteit van zorg. 

o door het onvoldoende centraal verzamelen van gegevens (er is bv. geen zicht 
op het aantal verwijzingen voor ECT de voorbije jaren, er zijn geen cijfers van 
het aantal fixaties in de instelling), 

o door onderrapportage (bv. niet alle suïcidepogingen worden geregistreerd, o.a. 
via het incidentmeldsysteem), 

o beschikbaar cijfermateriaal wordt niet steeds gebruikt voor evaluatie (er is bv. 
geen jaarlijks overzicht van de uren gevolgde vorming per personeelslid, 
hoewel deze uren wel geregistreerd worden) 

o het directiecomité heeft geen zicht op de wachttijden voor opname op de 
verschillende afdelingen. 
 

Anderzijds is er een gebrek aan praktische afspraken en richtlijnen over de minimaal 
verwachte kwaliteit 

o voor sommige zorgaspecten zijn geen procedures uitgeschreven (er is bv. 
geen fixatieprocedure, geen toegepast suïcidepreventieprotocol), 

o sommige bestaande procedures omschrijven onvoldoende precies de 
verwachte zorg (er zijn bv. geen toezichtsmodaliteiten omschreven in de 
afzonderingsprocedure), 

o op sommige afdelingen zijn er onvoldoende afspraken of richtlijnen over de 
organisatie van de zorg, zoals bv. de frequentie van contact tussen patiënt en 
zijn behandelaars (dit geeft op eenzelfde afdeling individuele verschillen in 
frequentie van gesprek met de patiënt die variëren van één maal per week tot 
één maal per jaar).  

o Binnen de organisatie van zelfsturende teams kiest de organisatie voor een 
minimum aan ziekenhuisbrede  afspraken en wordt de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van de zorg gedelegeerd naar de SIT’ s. Zo wordt de 
intake, het opnamebeleid, de behandeling en het ontslag op elke afdeling 
afzonderlijk bepaald vanuit het afdelingsbeleidsteam. Er zijn vanuit de directie 
te weinig concrete afspraken geformuleerd naar de SIT’ s i.v.m. de 
verwachtingen over de minimaal geleverde kwaliteit. 

Van bestaande richtlijnen wordt de implementatie niet systematisch opgevolgd (bv. de 
nabespreking met de patiënt na afzonderingsprocedure, de nabespreking in team na 
agressie-incidenten of de GAP-richtlijnen).  
Binnen het directiecomité dient men meer tijd vrij te maken voor  de opvolging van de zorg 
op de afdelingen en minder tijd te besteden aan strategische kwesties die beter op een 
beheersniveau behandeld worden: 

o Het therapeutisch beleid van de verschillende afdelingen zou op het 
directiecomité meer aan bod moeten komen. 

o De continuïteit van zorg en de samenhang tussen de afdelingen krijgt op het 
directiecomité onvoldoende aandacht. 

 



17 

Auditverslag PC Dr. Guislain, Gent , E900, januari 2013 
 

4.1 Beleid 

 

• Het PC Dr. Guislain onderschrijft de missie van de Broeders van Liefde en vertaalt deze in 
een concrete visie voor het PC Dr. Guislain. De visie wordt samengevat als: (AV) 

o Zorgzaam, deskundig, toegewijd en betrokken. 
o Aandacht voor mensen bij wie het ziek zijn een langdurig en complex verloop 

kent. 
o In elke mens, hoe ziek deze ook mag zijn, een naaste herkennen. 

 

• In het jaarverslag 2011 geeft het ziekenhuis een overzicht van enkele hoogtepunten van 
het voorbije werkjaar en geeft het een toelichting bij een aantal geplande 
toekomstprojecten. (AV) De jaarverslagen van de voorbije vijf jaar zijn beschikbaar via de 
website. (SP) 
 

• Er werd op ziekenhuisniveau een strategisch beleidsplan 2013-2017 uitgewerkt, met 8 
strategische keuzes en 11 operationele doelen. Maandelijks wordt een doelstelling op het 
directiecomité geagendeerd, waarbij in een projectfiche de doelstelling, de proceseigenaar 
en de mogelijke pistes voor een actieplan worden beschreven.  Nog niet alle 
doelstellingen zijn uitgewerkt in projectfiches. (AV) Niet alle doelstellingen zijn meetbaar 
en opvolgbaar geformuleerd (SMART-formulering). (Aanb) 
 

• In 2010 werd een centraal medisch beleidsplan (CMB) opgesteld, een meerjarenplan met 
7 strategische krachtlijnen (patiëntveiligheid, wetenschappelijk onderzoek, externe 
uitstraling, zorgorganisatie, zorginhoudelijk, sociaal maatschappelijk engagement, EEG en 
neurofysiologie). (AV) 
 

• Binnen het departement patiëntenzorg werd een departementeel beleidsplan 2011 
opgemaakt met cyclische beleidsprocessen en een aantal “jaarprioriteiten”. (AV) 
 

• De afdelingsbeleidsartsen zijn onvoldoende actief betrokken bij het beleid op 
ziekenhuisbreed niveau (therapeutisch beleid, procedure-ontwikkeling). (TK) Het medisch 
beleid op ziekenhuisniveau wordt nu hoofdzakelijk door de hoofdgeneesheer vorm 
gegeven. Zo is het de hoofdgeneesheer die het medisch jaarverslag en het medisch 
beleidsplan met de medische prioriteitenlijst opmaakt.  
 

• Organisatiebreed worden op het vlak van therapeutisch beleid slechts een beperkt aantal 
lijnen uitgezet. De keuze voor doelgroepen wordt op directieniveau bepaald (waarbij vaak 
expliciet gekozen wordt voor doelgroepen die elders niet terecht kunnen). Het ziekenhuis 
kiest er ook voor om een mix van (psycho)therapeutische benaderingen aan te bieden. 
Voor het overige wordt de  verantwoordelijkheid voor het afdelingsbeleid – inclusief het 
therapeutisch beleid – sinds de tweede helft van de jaren 1990 heel expliciet bij de SIT’ s 
van de verschillende afdelingen gelegd. Deze SIT ’s (Stuurgroep Interdisciplinair Team) 
bestaan uit het afdelingshoofd, de beleidsarts en de therapeutisch coördinator (meestal 
een psycholoog, maar soms een ergotherapeut, een bewegingstherapeut of een 
orthopedagoog) en rapporteren aan de directeur patiëntenzorg. (AV) 
 
Op directieniveau krijgt de aansturing van het therapeutisch beleid te weinig aandacht. 
(TK) 
 

o Er is geen therapeutisch directeur. Dit is een keuze die gemaakt is voor alle 
psychiatrische ziekenhuizen binnen de groep Broeders van Liefde.  

o Er is geen therapeutische raad waarin de verschillende disciplines elkaar op 
ziekenhuisniveau ontmoeten. Diverse gesprekspartners gaven aan dat een 
centrale aansturing van het therapeutisch beleid ook niet zinvol geacht wordt, 
onder meer omwille van de erg diverse doelgroepen. 

o Tijdens het directiecomité komt het therapeutisch beleid te weinig aan bod. 
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o Ook op het overleg van geneesheren en directie (OGD) krijgt het therapeutisch 
beleid  weinig aandacht.  

o Afdelingsoverschrijdend zijn er weliswaar functionele bindingen, maar is er 
geen eenvormig therapeutisch beleid, ook niet voor afdelingen die samen een 
circuit voor eenzelfde doelgroep vormen. Vroegere pogingen in dat verband 
hadden weinig succes. Ook binnen bepaalde afdelingen zijn psychiaters en 
psychologen actief met een verschillende therapeutische benadering, zonder 
uitwerking van een coherent therapeutisch afdelingsbeleid.  
Diverse gesprekspartners ervaren de verscheidenheid aan therapeutische 
benaderingen (ook binnen eenzelfde circuit of afdeling) niet als een knelpunt. 

o Rond psychodiagnostiek wordt geen centraal beleid gevoerd of wordt de 
competentie niet gecentraliseerd. Het al dan niet toepassen van objectiverend 
psychodiagnostisch materiaal wordt overgelaten aan de afdelingen. Andere 
afdelingen kunnen desgewenst een beroep doen op de individuele expertise 
van bepaalde psychologen, al wordt deze mogelijkheid sterk beperkt door hun 
geringe beschikbaarheid. 

o Recente wetenschappelijke bevindingen, aanbevelingen en richtlijnen worden 
niet systematisch gehanteerd om de hulpverleningsmethodieken voor 
bepaalde doelgroepen te evalueren. 
De manier waarop de werkmethodes van disciplines of afdelingen al dan niet 
worden afgetoetst aan of gemotiveerd worden aan de hand van 
wetenschappelijke standaarden, wordt niet centraal bepaald. We zien op dit 
vlak dan ook sterke verschillen van afdeling tot afdeling en van discipline tot 
discipline.  
Sommige vakgroepen ondernemen weinig op dit vlak, andere zien de 
vakgroep als de uitgelezen plek om nieuwe inzichten te delen en te verwerven 
(bv. door literatuurstudie, door het uitnodigen van sprekers, door samen te 
werken met hogescholen of universiteiten).  
Binnen de vakgroep psychologie wordt dan weer vooral aan intervisie gedaan 
(aan de hand van case studies); het bespreken van wetenschappelijke 
literatuur blijkt enkel te werken met collega’s van dezelfde therapeutische 
stroming. 

 
Op afdelingsniveau worden enkel op afdeling opname 3 de Trimbossrichtlijnen actief als 
instrument gehanteerd. Jaarlijks probeert de afdeling één richtlijn te implementeren. (SP) 
 

• Het is lovenswaardig dat PC Dr. Guislain er voor kiest om patiëntenpopulaties op te 
nemen die elders niet terecht kunnen. We bevelen aan om na te gaan voor welke 
subdoelgroepen een ziekenhuisopname een meerwaarde biedt, en welk zorgaanbod voor 
hen therapeutisch zinvol kan zijn. Een ziekenhuisopname is maatschappelijk slechts te 
verantwoorden als ze een therapeutische meerwaarde biedt aan de patiënt. Voor 
patiënten waarvoor geen therapeutische perspectieven kunnen geboden worden, zou een 
alternatieve opvangvorm of begeleiding gezocht moeten worden. (Aanb)  
 

• Er is verbetermogelijkheid op het vlak van samenwerking tussen afdelingen (bv. de 
uitwerking van een gemeenschappelijke therapeutische visie op gezamenlijke 
patiëntendoelgroepen, het delen van expertise,  de continuïteit van zorg bij transfers 
tussen afdelingen). (Aanb)  
 

4.2 Lerende omgeving 

 
 
Beleid en strategie 
 

• In het najaar 2009 bleek dat de ontwikkeling van het integraal kwaliteitsbeleid binnen alle 
niveaus van de organisatie een prioritair verbeterdomein was. Kwaliteitsbeleid kreeg als 
gevolg hiervan meer aandacht: (AV) 
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o De helft van de strategische keuzes van het ziekenhuis voor 2013-2017 van 
het PC Dr. Guislain werden geformuleerd binnen het brede onderwerp 
kwaliteitsbeleid. 

o Op afdelingsniveau wordt kwaliteitsontwikkeling bottom-up ondersteund door 
de afdelingsmentoren, stafleden verbonden aan afdelingen.  

 

• Op strategisch niveau wordt het kwaliteitsbeleid organisatiebreed vorm gegeven door de 
‘stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid’. De stuurgroep, waar de voltallige directie deel 
van uitmaakt ,vergadert maandelijks. In 2012 kwam deze stuurgroep 8 maal samen. (AV)  
 

• Naast de stuurgroep kwaliteit en patiëntveiligheid zijn er verschillende werkgroepen actief 
rond specifieke thema’s: (AV) 

o Werkgroep interne transfer, 
o Werkgroep meld- en leersysteem, 
o Stuurgroep en werkgroep agressiebeheersingsbeleid (STABB en WABB), 
o Werkgroep uitkomstenbeleid, 
o REGAS-werkgroep en –toetsingsgroep 
o … 

 

• Kwaliteitsbeleid wordt binnen het ziekenhuis ruimer opgevat dan de verplichtingen van het 
kwaliteitsdecreet, kwaliteitsbeleid wordt gezien als organisatiebeleid. Er wordt op 
verschillende manieren aan kwaliteitsverbetering gewerkt. (SP)  
Voorbeelden hiervan zijn: 

o De patiëntveiligheidscultuurmetingen, 
o Het meld- en leersysteem, 
o De interne audits, 
o De opmaak van beleidsplannen op de verschillende niveaus, 
o Verbeteracties uit klachtanalyses, 
o Het verbeterproject interne transfer met het rapport nameting, 
o Het zorguitkomstenbeleid, 
o De analyse van afzonderingscijfers en agressie-incidenten door de stuurgroep 

en werkgroep agressiebeheersingsbeleid. 
 
Verbetermogelijkheden situeren zich vooral op het vlak van samenhang, integratie, 
overzicht, opvolging en objectivering van resultaten van de verschillende verbeterprojecten. 
(TK) Voorbeelden hiervan zijn:  

o Er wordt niet systematisch gebruik gemaakt van een bepaald kwaliteits- of 
managementmodel binnen het ziekenhuis. Verschillende modellen en 
invalshoeken duiken hier en daar op zonder een duidelijk onderling verband.  

� In bepaalde documenten inzake beleidsprioriteiten worden de 
doelstellingen gelinkt aan de drie basispijlers van de missie en visie, 
terwijl in andere documenten een andere invalshoek wordt gebruikt. 

� Soms wordt verwezen naar EFQM (Bv. in het beleidsplan van het 
departement patiëntenzorg en in het intern auditinstrument), maar dit 
gebeurt niet systematisch.  

� Het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem  Kwadrant is 
onderdeel van de strategische keuze 1 uit het beleidsplan van het 
ziekenhuis. Dit is nog niet verder uitgewerkt in de verschillende 
documenten.  

� In andere documenten wordt gerefereerd naar de balanced score card 
(BSC) van het provincialaat van de BvL waarin specifieke 
doelstellingen voor PC Dr. Guislain zijn omschreven (bv. BSC I.1.2. 
elke afdeling heeft een therapeutische visie en deze is vertaald in 
onderbouwde behandelprogramma’s). De methodiek van BSC wordt 
niet systematisch teruggevonden in de beleidscyclus. 

o Doelstellingen zijn niet steeds SMART geformuleerd. Er zijn geen indicatoren 
gedefinieerd voor evaluatie van de doelstellingen van de verbetertrajecten. 
Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk wat begrepen wordt onder ‘de kwaliteit van 
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de multi- en interdisciplinaire teamwerking’ of wat wordt bedoeld met 
‘onderbouwde behandelprogramma’s’. 

o De beschikbare cijfer- en meetgegevens worden te weinig gebruikt voor 
evaluatie en bijsturing van de acties. 

 

• Patiëntveiligheid wordt nog onvoldoende als prioriteit voorop gesteld bij beleidskeuzes. 
(Aanb) Voorbeelden hiervan zijn:  

o De nachtelijke bestaffing van één verpleegkundige op afdelingen waar 
meer dan 40 patiënten verblijven en waar toezicht op patiënten in isolatie 
dient te gebeuren. 

o De systematische en langdurige opname van drie patiënten op 
tweepersoonskamers, met verhoogd risico op agressie-incidenten als 
gevolg. 

o De keuze voor water in glazen flessen op sommige afdelingen omwille van 
financiële redenen, niettegenstaande het verhoogd risico op letsels bij 
agressie-incidenten. 
 

Middelen  
 

• Vanaf 01/02/2013 wordt er overgeschakeld naar het ondersteunend informaticapakket 
‘Infoland’ voor incidentmeldingen. Vanaf dat moment omvat het systeem ook alle domeinen 
van de WHO-taxonomie, terwijl voordien vooral gefocust werd op brandveiligheid, 
ontvluchtingen en verdwijningen, valincidenten, medicatie, agressie en suïcide. Met dit 
incidentmeldingssysteem zal een melding volledig anoniem kunnen gebeuren. (AV) 
 
 

Medewerkers 
 

• Niet alle directieleden hebben een opleiding in kwaliteit gevolgd. We bevelen aan dat alle 
directieleden eenzelfde opleiding over kwaliteit/management/patiëntveiligheid volgen, om 
een eensgezinde visie en methodiek inzake de beleidscyclus en het kwaliteitsbeleid te 
kunnen hanteren. (Aanb) 
 

• De kwaliteitscoördinator werkt 0,5 VTE als kwaliteitscoördinator en 0,5 VTE als 
stafmedewerker. (AV) 
 

• Er zijn te weinig artsen lid van een werkgroep die zich bezig houdt met kwaliteitsprojecten.  
(TK) Enkel de hoofdgeneesheer participeert actief in het kwaliteitsbeleid. We bevelen aan 
om een specifieke vorming voor artsen te voorzien inzake kwaliteitsbeleid  / incidentmelden 
/ beleidscyclus / beleidsmatige aansturing van een dienst / uitkomstenbeleid … (Aanb) 
 

• Vanaf april 2013 krijgen nieuwe medewerkers standaard een module “kwaliteitsbeleid” 
aangeboden als onderdeel van hun inscholing. (AV) 
 

• In mei 2013 wordt onder de vorm van een kick-off week vorming gepland over het nieuw 
incidentmeldingsysteem. (AV) 
 
 

Processen 
 

• Binnen de vier verplichte domeinen van het kwaliteitsdecreet worden volgende 
doelstellingen/verbetertrajecten vooropgesteld door het ziekenhuis: (AV) 

o Klinische performantie: 
� Elke afdeling heeft een therapeutische visie die vertaald is in onderbouwde 

behandelprogramma’s. 
� De kwaliteit van de multi- en interdisciplinaire teamwerking nagaan.  

o Operationele performantie: 
Zorgcommunicatie: alle relevante info wordt doorgegeven aan diegene die in de 
toekomst bij de zorg betrokken wordt.  
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Hiervoor is er een jaarlijkse steekproeftrekking van de psychiatrische 
ontslagbrieven. 

o Tevredenheid van de medewerker:  
Er is een instellingsoverschrijdende tevredenheidsmeting onder de medewerkers. 
De laatste bevraging gebeurde in het voorjaar 2011 o.b.v. een elektronische 
bevraging. De voorgaande gebeurde in 2008. 

o Tevredenheid van de gebruiker: 
Er is op alle afdelingen een vierjaarlijkse patiëntenbevraging met betrekking tot 
waardering van de zorg. 
 

• Sinds 2011 gebeurt er tweejaarlijks een interne audit van de afdelingen. Ter voorbereiding 
van de audit maken afdelingen een uitgebreide zelfevaluatie op. Er wordt gebruik gemaakt 
van een intern auditinstrument volgens het EFQM-model. Op basis van de auditresultaten 
formuleerden de afdelingen het voorbije jaar beleidsdoelstellingen in hun beleidsplan. Aan 
de implementatie van het zelfevaluatie-instrument voor de interne audits ging een vorming 
voor alle leidinggevenden vooraf, onder de vorm van een kick-off dag. (SP) 
De interne audit bestaat uit gestructureerde gesprekken, o.b.v. de zelfevaluatie en het 
auditinstrument, tussen de directeur patiëntenzorg en de SIT-leden. Op deze manier wordt 
het auditconcept ingevuld als functioneringsgesprekken van de SIT’ s, dit blijkt ook uit het 
vertrouwelijk karakter die de auditverslagen krijgen (de kwaliteitscoördinator heeft bv. 
geen inzage in de auditverslagen).  We bevelen aan om alle directieleden (en stafleden) 
als auditor in te schakelen en de interne audits door een auditteam met wisselende 
samenstelling te laten uitvoeren.  Dit om de betrokkenheid van de andere directieleden te 
vergroten en om de huidige relatie auditor – geauditeerde als leidinggevende - werknemer 
te verruimen.  (Aanb) 
 

• Het meld- en leersysteem (operationeel van september 2010) bestaat uit het melden van 
incidenten of bijna-incidenten en de analyse van de incidenten indien geïndiceerd op basis 
van de ernst en de frequentie. (AV) 
 

• Het meld- en leersysteem dat op de afdelingen gebruikt wordt, wordt als onvoldoende 
veilig beschouwd door sommige van de gebruikers. Tot op de dag van de audit kon een 
incident niet volledig anoniem gemeld worden. Men meldt incidenten via e-mail, maar het 
is voor medewerkers niet helemaal duidelijk wie hier allemaal inzage in krijgt. Dit vormt 
een drempel om incidenten te melden. (TK) 
Sommige incidenten worden op een IDBT besproken (op afdelingen werden voorbeelden 
genoemd als valincident, medicatiefout, agressie) en er worden van daaruit verbeteracties 
voorgesteld. (SP)  
 

• Het melden van incidenten (bv. betreffende medicatiedistributie) gebeurt nog onvoldoende 
op gestructureerde wijze. (TK) Niet alle gemelde medicatie-incidenten wordt genoteerd, 
zowel in de apotheek als op de werkvloer denkt men dat niet alle incidenten gemeld 
worden. Soms wordt er mondeling gemeld, soms telefonisch, soms per mail. Een 
medicatiefout wordt soms enkel gemeld aan een hiërarchisch verantwoordelijke of aan 
een staflid. In principe moet men melden aan een werkgroep meld- en leersysteem, waar 
o.a. de apotheker in zetelt, naast de hoofdgeneesheer en stafleden. Deze werkgroep 
bestudeert onder meer de medicatie-incidenten en stelt verbeteracties voor.  
 

 
Resultaten 
 

• In 2012 waren er meer dan 200 incidentmeldingen. Er is een onderrapportage van 
meldingen. (AV) 
 

• Activiteitscijfers worden jaarlijks verzameld in overzichtelijke tabellen. Er wordt verwacht 
dat deze cijfers besproken worden op de SIT-vergaderingen en teruggekoppeld worden 
naar de afdelingen (driemaandelijkse IDBT : interdisciplinaire beleidsteams). De cijfers 
worden gebruikt voor de opmaak van de beleidsplannen. (AV) Niet op alle afdelingen 
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wordt dit cijfermateriaal gebruikt, sommige afdelingen gaven aan dat  ze deze cijfers niet 
kenden. (Aanb) 
 

 

4.3 Formele afspraken  

 

• Er is een medisch reglement van 16/5/2011, opgesteld door de hoofdgeneesheer in 
overleg met de medische raad. Het is niet duidelijk in hoeverre dit medisch reglement 
werd geformaliseerd door het directiecomité en/of de Raad van Bestuur. (AV) 
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5 Middelen 

 

• Het PC Dr. Guislain kampte in het verleden met zware financiële problemen, wat heeft 
geleid tot een besparingsoperatie in 2004-2005.  Financiële moeilijkheden blijven een 
risico, gezien sinds een aantal jaren de exploitatiekosten sterker stijgen dan de 
exploitatieopbrengsten.    (AV) 
 

5.1 Infrastructuur 

 

• Er is een brandweerverslag en een attest van de burgemeester voor campus Dr. Guislain 
van 28/8/2012, voor campus St-Alfons van 29/8/2012 en voor campus De Deyne van 
5/9/2012. (AV) 
 

• Op langere termijn wenst men alle afdelingen voor volwassenpsychiatrie samen te 
brengen op één campus. (AV) 
 

• Volgende sterke punten qua infrastructuur werden opgemerkt: (SP) 
o De huiselijke inrichting van de afdeling De Klip (de grote en kleine eetzaal, 

de gezellige leefruimte, ruimtes met retrobehang). 
o De ouderenafdeling is ingericht volgens ROT 

(RealiteitsOriëntatieTraining)-principes en er is een reminiscentielokaal. 
Volgende gebreken qua infrastructuur werden opgemerkt: (TK) 

o Op de patiëntenkamers van afdeling opname 3 van campus Sint-Alfons 
beschikken de patiënten niet over warm water. 

o Op meerdere afdelingen (bv. Rezonans en opname 2) worden 
systematisch drie patiënten opgenomen op tweepersoonskamers. Als 
gevolg hiervan zijn deze patiënten zeer eng behuisd. Dit heeft gevolgen 
voor de slaapkwaliteit, het niveau van hygiëne, lokt spanningen, frustratie 
en soms zelfs agressie uit). 

o De eenpersoonskamers van De Klip hebben geen toilet. Deze patiënten 
maken gebruik van de gemeenschappelijke toiletten in de gang. De 
gemeenschappelijke toiletten en de toiletten van de meerpersoonskamers 
op deze afdeling zijn afgesloten door onvolledige wanden, dit vormt een 
knelpunt inzake privacy. 

o Er zijn geen time-out kamers op de afdelingen. 
o Op sommige afdelingen is er een tekort aan eenpersoonskamers. 

 

5.2 Patiëntendossier 

 

• Begin 2013 was de uitrol van het elektronisch patiëntendossier REGAS® op alle 
afdelingen afgerond. Dit dossiersysteem wordt in alle ziekenhuizen van de Broeders van 
Liefde gebruikt.  Het patiëntendossier heeft  verschillende luiken voor de verschillende 
disciplines. (AV) Alle onderdelen zijn toegankelijk voor alle betrokken hulpverleners. (SP) 
Er is geen afscherming van inzage mogelijk voor bepaalde onderdelen (bv. de 
mogelijkheid tot versleuteling van onderdelen van de persoonlijke notities wanneer een 
patiënt over bepaalde onderwerpen bezwaar maakt tegen het gedeeld beroepsgeheim). 
Zo zijn hulpverleners bij de vraag van patiënten tot geheimhouding nu genoodzaakt om 
deze specifieke notities buiten het dossier te bewaren, wat de volledigheid van het 
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patiëntendossier niet ten goede komt. (TK) 
 

• In Infomedic®, het elektronische voorschrijfprogramma en medicatieschema, zijn 
automatische controles ingebouwd: interacties en ongewenste effecten tussen medicaties 
worden weergegeven. (SP) Er is een link in REGAS®, het elektronisch patiëntendossier, 
naar Infomedic®. De zorgverstrekkers kunnen ook rechtstreeks in Infomedic® werken. 
(AV) 
Er is in Infomedic® geen ruimte voorzien om de reden van niet-toediening van medicatie 
te noteren, ook voor het noteren van bijwerkingen is geen plaats voorzien. Deze 
inhoudelijk belangrijke gegevens kunnen op deze manier niet geanalyseerd worden. 
(Aanb) 
 

• In de ontslagbrief wordt automatisch het medicatieschema bij ontslag ingevoerd, via de 
link tussen REGAS® en Infomedic®. (SP) Bij alle medicatie in het schema staat ‘gestopt’ 
genoteerd, waarmee bedoeld wordt dat de medicatie bij ontslag gestopt is in het 
ziekenhuis en opnieuw thuis moet opgestart worden. Deze vorm van communicatie is 
uiterst verwarrend naar huisartsen toe. (TK) 
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6 Medewerkers 

 

6.1 Personeelsbeleid 

 

• Het medisch departement telt elf artsen: acht psychiaters, twee huisartsen en een 
internist. Op aanvraag doet een dermatoloog consultaties. Er zijn in het PC Dr. Guislain 
geen artsen specialisten in opleiding (ASO’ s). (AV)   
 

• In 2012 waren 204,45 VTE medewerkers actief in het departement patiëntenzorg.  
Er waren 112,49 VTE verpleegkundigen (dat is  55% van het totaal aantal medewerkers 
werkzaam binnen het zorgdepartement) waaronder 7,47 VTE masters (6.6%), 48,84 VTE 
bachelors (43.4%) en 56,18 VTE gegradueerden (50%).  
Er waren 20,2 VTE zorgkundigen werkzaam. (AV) 
 

• Het paramedisch personeel bestaat uit (45,75 VTE): (AV) 
o  10,59 VTE ergotherapeuten; 
o  1 VTE master bewegingstherapeut; 
o  2,95 VTE bachelor bewegingstherapeut 
o 3 VTE master orthopedagogie; 
o 2,02 VTE master creatieve therapie 
o 2,42 VTE bachelor creatieve therapie 
o 9,63 VTE maatschappelijk assistenten 
o 11,15 VTE bachelors orthopedagogie 
o 8,68 VTE opvoeders A2 
o 14,14 VTE psychologen waarvan 11,2 VTE master en 3,9 VTE bachelors. 

 

• Het ziekenhuis doet beroep op een zelfstandige logopedist. Op het moment van de audit 
komt zij enkel op de afdeling De Kedron. 
Verder is er nog een kinesitherapeut op zelfstandige basis tewerkgesteld op verschillende 
afdelingen in het ziekenhuis. Hij wordt aangestuurd door een staflid en sluit aan bij de 
vorming die in de teams wordt gegeven. (AV) 
 

• Het PZ Dr. Guislain heeft  4,74 VTE logistieke medewerkers in dienst, actief op 7 
verschillende afdelingen. (AV) 
 

• In december 2012  had in het departement  patiëntenzorg 124 (47%) van de 260 
medewerkers (verpleegkundig en paramedisch)  recht op de ADV-dagen.100 
medewerkers kiezen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties (38,44%) en 24 van de 
medewerkers kiezen voor de premie(9,23%). (AV) 
 

• Het ziekenhuis werkt met referentiepersonen. Deze hebben geen apart competentieprofiel 
en functieomschrijving.  Afhankelijk van de competenties van de medewerker kan er 
opleiding gevolgd worden voor het geven van feedback op een teamvergadering. 
Volgende referentiepersonen zijn aangeduid: (AV) 

o Wondzorg 
o Medicatie – Infomedic® 
o Regas® 
o Agressie 
o Pastoraal en ethiek 

 

• In het ziekenhuis zijn er tal van functieomschrijvingen en competentieprofielen. Momenteel 
wordt er gewerkt aan de functieomschrijving met competentieprofiel voor de 



26 

Auditverslag PC Dr. Guislain, Gent , E900, januari 2013 
 

verpleegkundige en zorgkundige. Dit gebeurt in dialoog met de verpleegkundigen en 
zorgkundigen zodat het resultaat gedragen wordt door de medewerkers. Ook  de opmaak 
van de profielen van de verschillende therapeuten gebeurde in overleg met de 
verschillende vakgroepvoorzitters. Het doel van de competentieprofielen en 
functieomschrijvingen is deze te gebruiken bij functioneringsgesprekken, 
evaluatiegesprekken en bij het uitschrijven van vacatures. Door de snelheid waarmee 
sommige vacatures moeten worden ingevuld slaagt men hier niet altijd in. (AV) 
Aanbeveling om ook voor referentieverpleegkundigen en nachtverpleegkundigen (vaste en 
flexibele) een functieomschrijving met competentieprofiel op te maken. (Aanb) 
 

• De algemene stelregel, en tevens ambitie, binnen het departement patiëntenzorg is dat 
iedere werknemer minstens eenmaal per jaar een functioneringsgesprek krijgt. (AV) Door 
de globale werkdruk op de afdelingen (en de soms intensieve personeelsbewegingen) 
slagen echter niet alle afdelingen erin om tot een 100% score te komen voor al hun 
basismedewerkers. Er zijn afdelingen waar met alle medewerkers (100%) 
functioneringsgesprekken worden gevoerd en afdelingen waar slechts 15% van de 
medewerkers een functioneringsgesprek kreeg. (TK) 
Afdelingshoofden en therapeutisch coördinatoren hebben de mogelijkheid om vorming te 
volgen voor het voeren van functioneringsgesprekken. De manier en inhoud (vb. bevragen 
van vormingsbehoefte) van functioneringsgesprekken voeren verschilt per afdeling. De 
verslagen van de gesprekken worden bewaard in de personeelsdossiers op de afdeling. 
(AV) 
Voor de stafleden en afdelingshoofden wordt een 100% score bereikt via de jaarlijkse 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)-gesprekken met zowel afdelingshoofden 
(hoofdverpleegkundigen) als therapeutisch coördinatoren.  Deze POP-gesprekken zijn 
inhoudelijk uitgebreider dan een functioneringsgesprek. (SP)  
In 2011 had de hoofdgeneesheer met alle psychiaters een functioneringsgesprek. (SP) 
De cyclus van functioneringsgesprekken wordt niet toegepast op directieleden. (Aanb) 
 

• 43 medewerkers uit het verpleegkundige en paramedisch departement namen ontslag in 
2012 (uitdiensttreding door brugpensioen, einde vervangingscontracten, tijdelijke 
contracten, jobstudenten, …). Binnen deze groep waren 17 medewerkers die in 2012 een 
tijdelijke werkopdracht vervulden.  Er waren 45 nieuwe aanwervingen. Op het moment van 
de audit is er geen openstaande vacature. (AV) 
 

• Er worden niet met alle personeelsleden die ontslag nemen exitgesprekken gevoerd. 
(Aanb) Enkel bij afsluiting van langlopende contracten wordt een exitgesprek 
georganiseerd bij de directie patiëntenzorg. Deze gesprekken worden gevoerd door de 
adjunct-directeur patiëntenzorg (basismedewerkers) of door de directeur patiëntenzorg 
(leidinggevenden en stafleden). Er is feedback naar de afdelingen in zoverre het relevante 
informatie betreft voor de afdelingswerking. In 2012 gebeurden 20 exitgesprekken. Op de 
afdelingen organiseert het afdelingshoofd een afsluitend gesprek bij afsluiting van 
contracten van korte duur. (AV) 

 

• De gemiddelde leeftijd van het verpleegkundig en paramedisch personeel bedraagt 38 
jaar. Ervaren medewerkers worden ingezet als mentoren. Na een vorming staan ze in voor 
inscholing van nieuwe medewerkers en staan ze ook minder in de zorg. (AV) 
 

• Eén afdelingshoofd is (afdeling opname 1) is voor 0,5 VTE aangesteld, daarnaast is deze 
0,5 VTE als stafmedewerker patiëntenzorg werkt. (TK) Op deze afdeling wordt er gewerkt 
met een adjunct-afdelingshoofd. Hun taakverdeling werd uitgeschreven. Het werken met 
adjunct-afdelingshoofden wordt als een meerwaarde gezien, maar wordt niet gerealiseerd 
om budgettaire redenen. (AV)  
 

• Het ziekenhuis beschikt over 0,5 VTE begeleider (her)intreders (o.a. vorming van 
mentoren). Deze medewerker stuurt ook de vrijwilligers aan en is verantwoordelijk voor de 
stagiairs. Daarnaast werkt hij 0,5 VTE als staflid maar op het moment van de audit is hij 
voor 0,5 VTE afdelingshoofd van De Meander (tot 15 maart 2013). (AV) 
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• Op basis van het aantal bedden dient men te beschikken over een mobiele equipe van 8,6 
VTE, waarvan 5,99 VTE verpleegkundigen en 2,5 VTE zorgkundigen. Men beschikt over 
een mobiele equipe van 9,78 VTE, waarvan 6,35 VTE verpleegkundigen,  0,35 VTE 
zorgkundigen. (AV)  Daarnaast worden 3,08 VTE andere disciplines (opvoeder, 
maatschappelijk werker, orthopedagoog, assistent in de psychologie, student 
geneeskunde) ingezet in de mobiele equipe. (NC)  
De mobiele equipe wordt toegewezen (vroege en late diensten en in het weekend) voor 
het ondervangen van plotse of ongeplande hiaten (ziekte, arbeidsongeval met onmiddellijk 
werkverlet, familiaal verlof, klein verlet) in de (vooraf vastgelegde) minimumomkadering en 
dit voor aanvragen tot maximum 4 dagen voor de verwachte afwezigheid. 
Er wordt géén beroep gedaan op de mobiele equipe voor :  

o afwezigheden die géén verandering van organisatie (“verstoring”) veroorzaken,  
o alle ongeplande afwezigheden die de eigen streefbestaffing niet in het gevaar 

brengen,  
o vooraf planbare afwezigheden zoals : jaarlijks verlof,  ADV- dagen, recuperatie 

meeruren, educatief verlof, externe vormingen, tijdskrediet, ouderschapsverlof, 
... . 

• Om aanspraak te maken op een werknemer van de mobiele equipe moet dit steeds via 
het afdelingshoofd van de afdeling opname 1 (Aanmeldpunt) aangevraagd worden. Indien 
er op meerdere afdelingen iemand nodig is, krijgt de afdeling die het eerst hulp vraagt, een 
medewerker toegewezen. Er is geen zorgzwaarte meting. Bij problemen is er overleg met 
de adjunct-directeur patiëntenzorg, zij stuurt de mobiele equipe hiërarchisch aan. De 
toewijzing is transparant voor de leidinggevenden na raadpleging van de R-schijf op het 
intranet. Uit registratie blijkt dat de medewerkers van de mobiele equipe maar voor de helft 
van hun werktijd bevraagd worden voor inzet als mobiele equipe. (AV)   
 
Indien medewerkers niet zijn toegewezen aan een afdeling gaan zij naar hun 
moederafdeling. Nieuwe medewerkers doorlopen eerst alle afdelingen gedurende één 
week. (AV)  
 
In 2011 deed elke zorgeenheid beroep op de mobiele equipe (in totaal 3474 uren).  
De afdeling Fioretti (K-dienst) kan geen beroep doen op de mobiele equipe. (AV) 

 

• De vaste nachtdiensten, maken deel uit van een ziekenhuisbrede nachtequipe (22,65 
VTE) en  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) Op initiatief van sommige SIT’ s worden verpleegkundigen wel 2 keer 
per jaar in dagdienst ingeschakeld (bv. De Kedron). (SP)  
Per afdeling voorziet men 2, 4 VTE nachtdiensten, voor de afdeling Fioretti voorziet men 
4,8 VTE. (AV) 
 
Nachtmedewerkers kunnen (afhankelijk van de keuze van de SIT) aansluiten bij de 
“teamdagen” en  de teamvergaderingen (combinatie van enerzijds vorming en anderzijds 
teambuilding). De deelname aan dergelijke teamdagen wordt sterk aangemoedigd. (AV) 

 
Minimaal één keer per jaar (meer indien nodig) wordt er een samenkomst van de 
medewerkers van de nachtdienst met het afdelingshoofd van de afdeling (eventueel 
bijgewoond door het afdelingshoofd van de nachtdienst) gepland. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de taken van de nachtdienst geëvalueerd, eventuele knelpunten 
besproken en wordt nagegaan of er bijsturing noodzakelijk is.  
Daarbij aanvullend komen ook jaarlijks het afdelingshoofd van de afdeling en het 
afdelingshoofd van de nachtdienst samen om de samenwerking tussen dag- en 
nachtdienst te evalueren. (AV) 

 

• Een getrapt sanctioneringsbeleid is omschreven in het arbeidsreglement.  (AV) Men geeft 
aan casussen van disfunctioneren op een uniforme en getrapte wijze op te volgen:  
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o in eerste instantie door het afdelingshoofd die in gesprek treedt met de 
betrokken basismedewerkers en desgevallend een coachings- en 
opvolgingsproces opstart  

o bij zware tekortkomingen of professionele fouten informeert en/of betrekt het 
afdelingshoofd het departementshoofd waarbij desgevallend tot een passende 
sanctionering wordt beslist  

 

• Tijdens de vakantieperioden werd er een beroep gedaan op jobstudenten (die een richting 
volgen in de gezondheidszorg vb. psychologie, geneeskunde). Zij worden tewerkgesteld  
als zorgkundigen. Op sommige afdelingen worden ze ingezet surplus op de normale 
personeelsbezetting, op andere afdelingen zijn ze de vervanger van een vaste werkkracht. 
Het is niet duidelijk omschreven welk takenpakket en verantwoordelijkheden jobstudenten 
krijgen. In 2011 waren dit elf jobstudenten waarvan er 2 tijdens de nacht onder supervisie 
van een verpleegkundige  werden ingezet. (AV) 
 

• Er is geen procedure die de opvang van personeel na incidenten beschrijft.  
Inzake de opvang bij incidenten en emotionele gebeurtenissen zijn een aantal interventies 
mogelijk, waaronder : (AV) 

o individuele gesprekken met de betrokken medewerker  
o individuele coaching: intern en extern 
o overleg en ondersteuning door de vertrouwenspersoon OGGW en de interne 

preventieadviseur 
o ondersteuning door externe preventieadviseur psychosociale aspecten IDEWE 
o actieve ondersteuning door de arbeidsgeneesheer 
o binnen het basisteam :  

� intervisie  
� personeelsvergaderingen 
� mini- team 

o bij ernstige incidenten bestaat steeds de mogelijkheid dat de werknemer in 
begeleiding gaat bij een extern psycholoog (in 2011 3 maal).  

 
Uit de jaarlijkse bevraging naar de ervaringen omtrent agressie waarin gepeild wordt naar 
tevredenheid over de opvang blijkt dat er op dit vlak nog verbetermogelijkheid is. 
Er is op dit moment na incidenten voornamelijk  begeleiding  op vraag voorzien. We 
bevelen aan om het aanbod actiever bekend te maken op de werkvloer. (Aanb) 

 
 

6.2 Vorming, training en opleiding (VTO) 

• Het ziekenhuis beschikt over een uitgewerkt vormingsbeleid. De centrale aansturing 
gebeurt door de VTO-cel die periodiek samenkomt en zich als doelstelling stelt om binnen 
het ziekenhuis op een systematische en gerichte wijze, het vormingsbeleid de nodige 
impulsen te geven en de cultuur van “levenslang leren” te bevorderen. Sinds oktober 2012 
is een nieuwe stafmedewerker de VTO-coördinator. (AV) 
 

• Het vormingsbeleid wordt omschreven als: (AV) 
o onderverdeeld in een centraal een lokaal uitgewerkt aanbod  
o gedifferentieerd  naargelang  van het statuut van de medewerkers (bv. 

zorgkundigen, afdelingshoofden, vakgroepleden, …) als naargelang van de 
fase binnen de loopbaan (vb. specifiek modulair aanbod voor nieuwe 
medewerkers)  

o gekaderd binnen de globale keuze voor het werken met zelfsturende teams 
(geconcretiseerd in een vormingsbeleid en jaarlijks vormingsplan en 
vormingsbudget per afdeling) waarbij ook het gevoerde lokale vormingsbeleid 
jaarlijks aan een interne audit onderworpen wordt. Zo werden er onlangs drie 
vormingsplannen afgekeurd en krijgen de afdelingen nog geen 
vormingsbudget, omdat ze niet genoeg verbinding hadden met het inhoudelijke 
therapeutische kader van de afdeling. (SP) 
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o een wettelijk vereist minimum vormingspakket per jaar voor een aantal 
personeelscategorieën is er (Vb. zorgkundigen (8u/ jaar) . Voor de andere 
medewerkers wordt de individuele vorming per medewerker gekaderd in de 
opvolging van het vormingsplan per afdeling en de individuele coaching per 
medewerker. 

o een gamma van opleidingen, waar medewerkers kunnen op intekenen als ze 
geïnteresseerd zijn. Dit leidt dan tot individuele vormingsplannen. We bevelen 
aan om eerst per medewerker en voor het team de vormingsnoden te bepalen, 
in functie van de patiëntendoelgroep, en dan deze gegevens te gebruiken als 
basis voor de opmaak van individuele vormingsprogramma’s, zodat het VTO-
beleid meer behoeftegestuurd wordt. (Aanb) 

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

o Men tracht zo veel mogelijk interne vorming te stimuleren. Ook budgettaire 
overwegingen spelen hierin mee.  

o Bij navraag op de afdelingen naar het aantal uur vorming dat een medewerker 
in 2012 gevolgd had kon dit niet vlot worden weergegeven. Leidinggevenden 
op de afdelingen hebben onvoldoende zicht op de individuele gevolgde 
vormingen van de medewerkers. Vanaf 2014 word er gestart met een uniform 
en centraal registratiesysteem voor vorming. 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 en stafleden zijn die veel vorming volgen en er 
medewerkers/stafleden zijn die weinig vorming volgen. Ook blijkt dat sommige 
vormingsplannen niet konden uitgevoerd worden.  

o Vaak zijn de mogelijkheden om vorming te volgen beperkt door een krappe 
bestaffing op de afdeling en omdat het dan  ten koste gaat van de zorg voor de 
patiënten.  
 

• Bij de start van een nieuwe medewerker wordt de inscholingsmap aangeboden (centraal 
deel en afdelingsgebonden deel). Daarnaast doorloopt de nieuwe medewerker 9 modules 
(bv. EHBO, GOMA (geweldloos omgaan met agressie), brandpreventie) gedurende zijn 
eerste werkjaar. Op de afdelingen wordt er gewerkt met mentoren. Zij staan in voor het 
onthaal en de inwerking van de nieuwe medewerkers.  Deze geselecteerde en opgeleide 
mentoren komen op vastgelegde data samen voor intervisie onder leiding van de 
begeleider herintreder. Per afdeling werd een checklist (met tijdsindicatie). (AV) 
Op een aantal afdelingen blijkt de noodzaak tot updating van de checklist. (Aanb) Tevens 
blijkt dat mentoren niet altijd over voldoende tijd beschikking om de nieuwe medewerker 
voldoende te kunnen ondersteunen.  
 

• Er kon vastgesteld worden dat meerdere hoofdverpleegkundigen Regas® onvoldoende 
kennen om het te kunnen gebruiken. (TK) Verder bleek de nood aan opleiding in het 
gebruik van Infomedic®. Er is nood aan opleiding voor het gebruik van de elektronische 
dossiersystemen. 
 

• De meeste psychiaters hebben een langdurende psychotherapeutische opleiding gevolgd, 
en dit in diverse therapeutische stromingen. Hetzelfde geldt voor de psychologen. (SP) 
Toch zijn er een aantal afdelingen waar geen enkele psycholoog met een bijkomende 
(langdurende) therapeutische opleiding actief is. (Aanb) 
 

• Maandelijks organiseert de hoofdgeneesheer wetenschappelijke vorming met externe 
sprekers voor de medische staf.  Alle psychiaters van de Oost-Vlaamse ziekenhuizen 
worden uitgenodigd. (SP) 
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6.3 Vrijwilligers 

 

• In 2011 waren in het ziekenhuis 7 vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers kregen een 
organisatienota met uitleg over de algemene werking, de verzekering en de verwachtingen 
vanwege de organisatie. De algemene taakomschrijving en concrete invulling van het 
statuut van de vrijwilliger wordt per afdeling verder afgestemd op de specifieke werking. 
De inzet van de vrijwilliger gebeurt na een uitgebreide selectie (centraal en op de 
afdeling). In de toekomst wil men meer vrijwilligers inzetten. (AV)  
 

• De aansturing van de vrijwilligers is niet vermeld in het organogram. (TK) 
 

• Het ziekenhuis doet weinig beroep op vrijwilligers. We bevelen aan om te onderzoeken 
hoe vrijwilligerswerk binnen het therapeutisch beleid kan ingeschakeld worden (bv. 
buddysysteem, lotgenotenwerking, …). (Aanb) 

 

6.4 Bestaffing 

 

• Per afdeling is er ’s nachts één verpleegkundige.  Op Fioretti is er naast een 
verpleegkundige een zorgkundige als tweede personeelslid ‘s nachts. Er is in de 
meerderheid van de nachten geen extra mobiele nachtwaak. (AV)  
Er werden volgende knelpunten vastgesteld in verband met de nachtpermanentie: (NC) 

o Het toezicht op afgezonderde patiënten tijdens de nacht is in praktijk 
onvoldoende geregeld, wat rechtstreeks verband houdt met de nachtelijke 
permanentie. 
Volgens de afzonderingsprocedure dient men met twee verpleegkundigen te 
zijn om binnen te gaan in een afzonderingskamers. Er is ’s nachts slechts één 
verpleegkundige aanwezig per afdeling. Zes van de negen afdelingen hebben 
één of meerdere afzonderingskamers (variërend tussen 1 en 3 
afzonderingskamer per afdeling). Het is niet duidelijk hoe de directie verwacht 
dat afdelingen dit toezicht (het om het uur binnengaan in de isolatiekamer) 
organiseren. 

o Op de afdeling opname 3 verblijven tot 44 patiënten, de afdeling heeft 3 
afzonderingskamers.  

o Op de afdeling opname 2 staat één nachtverpleegkundige in voor het toezicht 
op een afdeling met 30 bedden, waarvan 10 bedden crisisopname en 3 
afzonderingskamers. Op deze afdeling komen alle gedwongen opnames 
terecht, ook ‘s nachts. 

o De nachtverpleegkundige van opname 2 doet vaak beroep op de 
nachtverpleegkundige van de aangrenzende afdeling (en omgekeerd) 
waardoor er geen verpleegkundige permanentie is op de andere afdeling 
(Rezonans). 
 

• Er is in het PC Dr. Guislain ziekenhuis een relatief personeelstekort (t.o.v. de werklast) in 
het departement patiëntenzorg:  

o Er is op sommige afdelingen onvoldoende ruimte voor (permanente) vorming 
wegens bestaffingsproblemen  

o Een aantal afdelingen hebben patiënten met een zwaar zorgprofiel. 
o Veel verloop / inwerking van nieuwe medewerkers 
o Er zijn afdelingen met een groot aantal bedden en afzonderingskamers (in 

kader van permanentie ’s nachts). 
o Hoofdverpleegkundigen en therapeuten staan soms mee in voor de zorg van 

de patiënten. (De Kedron) 
o De beschikbaarheid van therapeuten binnen het team (psychiater, psycholoog, 

ergotherapeut en bewegingstherapeut) voor specifieke behandelactiviteiten is 
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beperkt. Er wordt op sommige afdelingen proportioneel veel meer 
groepstherapie georganiseerd dan individuele begeleiding, door de beperkte 
beschikbaarheid van therapeuten. Er is onvoldoende tijd voor individuele 
gesprekken met psycholoog en psychiater. Verpleegkundigen nemen in die 
visie geregeld therapeutische taken over, zonder dat zij hiervoor specifiek 
opgeleid zijn.  

o Hoge werkdruk kwam als belangrijk knelpunt naar boven in de 
patiëntveiligheidscultuurmeting. 

We bevelen aan om de werkdruk te objectiveren. (Aanb)    
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7 Processen 

 

7.1 Organisatie van zorg 

 

• Het psychiatrisch ziekenhuis biedt: (AV) 
o een zorgaanbod gericht op kinderen en jeugd, de afdeling Fioretti 
o een zorgaanbod gericht voor volwassenen, de afdelingen opname 1, 2 en 3, 

De Steiger, De Klip en Rezonans, evenals een afdeling voor dagbehandeling 
De Saron. 

o een zorgaanbod gericht op ouderen, de afdeling De Kedron.  
 

Dit zorgaanbod is georganiseerd in negen afdelingen, verspreid over de drie campi. 
Op campus Dr. Guislain: 

o Opname 2, een opnamedienst psychosenzorg en crisisinterventie 
o De Klip, een vervolgafdeling psychosenzorg 
o Rezonans, een vervolgafdeling psychosenzorg 
o De Kedron, een opnamedienst ouderenpsychiatrie 
o De Saron, een afdeling voor dagbehandeling 

Op campus Sint-Alfons: 
o Opname 1,  een opnamedienst voor angst- en stemmingsstoornissen 
o Opname 3,  een opnamedienst voor middelenmisbruik (alcohol of medicatie) 
o De Steiger, een opnamedienst voor volwassenen met een psychiatrische 

stoornis en een bijkomende verstandelijke handicap 
Op campus De Deyne: 

o Fioretti, een opnamedienst voor kinderen en jongeren met een psychiatrische 
stoornis en een verstandelijke handicap 

 
Het ziekenhuis kiest ervoor om een specifiek zorgaanbod voor minder evidente 
doelgroepen te voorzien. Er is een specifiek zorgaanbod voor doven en slechthorenden (en 
ASS) binnen de afdeling opname 1 en een aanbod voor personen met een verstandelijke 
handicap en een psychiatrisch probleem  (Fioretti en De Steiger). (SP)   
 

• Gedwongen opgenomen patiënten komen eerst op afdeling opname 2 terecht. (AV) PC 
Dr. Guislain neemt deel aan de wachtdienstregeling gedwongen opname in het 
gerechtelijk arrondissement Gent. In deze regeling staan de betrokken ziekenhuizen 
afwisselend een halve week in voor de opvang van gedwongen opnames (wisseling van 
de wacht op dinsdag- en vrijdagavond om 17u).  (SP)   
In de praktijk betekent dit dat opname 2 om de 2,5 weken een halve week van wacht is.  
Het betreft hoofdzakelijk spoedprocedures. De betrokken patiënten blijven in principe 
minstens tot de zitting van de vrederechter op opname 2. (AV) 
Bij de gedwongen opname van patiënten die beter naar een andere afdeling kunnen 
worden overgebracht, wordt zo snel mogelijk contact genomen met een andere afdeling, 
waar deze patiënten in principe voorrang krijgen op de wachtlijst, zodat ze na de 
eventuele bevestiging van de procedure zo snel mogelijk kunnen overgebracht worden. 
(AV )  
 

• De weg die de patiënt aflegt in het psychiatrisch ziekenhuis staat beschreven in de 
“procedure en algemene informatie” (versie november 2012). Deze weg dient gevolgd te 
worden binnen en buiten de kantooruren. (AV) 
Hierin wordt geen expliciete melding gemaakt van de inclusie- en exclusiecriteria van het 
psychiatrisch ziekenhuis, alsook het wachtlijstbeleid van het psychiatrisch ziekenhuis is 
niet vermeld. (TK)  
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• Een visie op herstelgerichte zorg is niet uitgewerkt binnen het ziekenhuis. (Aanb) De 
directie wil hiervan een beleidsprioriteit maken.  
De herstelgerichte zorg wordt nochtans getoetst bij de SIT ’s tijdens de interne audits.  
 

• Er is geen coherentie binnen de gehanteerde therapeutische kaders in het circuit 
psychosenzorg.  (Aanb) 
 

• ECT wordt niet toegepast in het ziekenhuis. (AV) Men heeft geen zicht of en hoeveel 
patiënten verwezen worden voor ECT (er worden geen cijfers bijgehouden). Er is geen 
samenwerkingsovereenkomst met een ander ziekenhuis voor uitvoering van ECT. Een 
infobrochure voor patiënten over ECT is niet beschikbaar. (TK)  
 

• De intake, het opnamebeleid, de behandeling en het ontslag wordt voor elke afdeling 
bepaald vanuit het afdelingsbeleidsteam. (AV)  
 
 

7.2 Procedures 

 

• De moederprocedure legt de afspraken vast voor het opstellen, verspreiden en 
communiceren van nieuwe procedures en voor het evalueren van bestaande procedures in 
het P.C. Dr. Guislain. Elke nieuwe procedure wordt op intranet gezet met vermelding van 
naam, campus, nummer van het product, revisiedatum, bevoegdheid en eigenaar. 
De directiesecretaresse coördineert het up to date houden van de procedures op het 
intranet. (AV) In de mate van het mogelijke worden op bepaalde plaatsen in het 
elektronische patiëntendossier linken gelegd naar relevante procedures. (SP) 
Er werden verschillende documenten ontvangen zonder versiedatum en eigenaarschap 
(bv. tekst missie en visie, overzicht overlegstructuren van het departement patiëntenzorg, 
functieprofielen). (TK) 
Een aantal competentieprofielen zijn onvolledig afgewerkt en reeds in gebruik. Dit kan het 
documentbeheer bemoeilijken. (Aanb) 
 

• Er is een behandelplan metabool syndroom uitgeschreven. (SP) Dit behandelplan is 
geïmplementeerd op de afdeling De Klip. (AV) Op de andere afdelingen is dit behandelplan 
niet in gebruik (bv. Rezonans). (Aanb) 
 

• Op sommige afdelingen zijn er weinig tot geen formele afspraken over de behandelaanpak. 
Zo is op sommige afdelingen geen basisfrequentie beschreven van de contacten tussen 
patiënt en behandelaar (dit geeft op eenzelfde afdeling individuele verschillen in frequentie 
van gesprek met de patiënt die variëren van één maal per week tot één maal per jaar). 
(TK) 
 

• Er werd door de hoofdgeneesheer en de medische staf een publicatie gemaakt met 
guidelines voor het gebruik van antipsychotica (GAP of Guislain Antipsychotica 
Praktijkadviezen). (SP) 
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7.3 Medicatiedistributie 

 
Situering 
 

• Het PC Dr. Guislain heeft een eigen apotheek die gelegen is op campus Dr. Guislain. De 
apotheek levert geneesmiddelen aan de andere campi van het ziekenhuis, met inbegrip 
van het PVT. 

 

• De apotheek is geopend op weekdagen van 8u tot 16u30. Buiten deze uren is er een 
wachtdienst, die formeel is vastgelegd in een protocol, met de apotheek van het AZ St.-
Lucas.  

 

• Tijdens de audit werd gesproken met een apotheekassistent en met de nieuw 
aangeworven apotheker. De titularis was niet beschikbaar tijdens de audit (afwezig om 
medische redenen). 

 
 
Beleid en strategie 
 

• De apotheker maakt geen deel uit van het directiecomité. Vier maal per jaar neemt de 
apotheker deel aan het MFC, waar ook directieleden aanwezig zijn. Daarnaast is er enkel 
ad hoc overleg tussen de directieleden en de apotheek. (AV)  

 

• De apotheek beschikt over een gedetailleerd jaarverslag, met o.a. een analyse van het 
geneesmiddelenverbruik en van het voorschrijfgedrag per arts en per 
geneesmiddelencategorie. (SP) 

 

• Er is geen beleidsplan voor de apotheek (Aanb), maar wel een beknopte (1 pagina) 
beleidsnota. Deze bevat geen SMART-geformuleerde doelstellingen, noch een 
gestructureerde planning voor de werking in 2013, maar eerder een losse opsomming van 
allerlei initiatieven, vaak met betrekking tot veiligheid en kwaliteit binnen de 
medicatiedistributie. De toekomstplannen van de eigen apotheek zijn niet uitgeschreven, 
maar de samenwerking binnen de werkgroep apothekers van de BvL komt meermaals 
aan bod.   

 

• Het melden van incidenten betreffende medicatiedistributie  gebeurt onvoldoende op 
gestructureerde wijze. (TK) Niet alle gemelde medicatie-incidenten wordt genoteerd en 
zowel in de apotheek als op de werkvloer denkt men dat niet alle incidenten gemeld 
worden. Soms wordt er mondeling gemeld, soms telefonisch, soms per mail. Een 
medicatiefout wordt soms enkel gemeld aan een hiërarchisch verantwoordelijke of aan 
een staflid. In principe moet men melden aan een werkgroep meld- en leersysteem, waar 
o.a. de apotheker in zetelt, naast de hoofdgeneesheer en stafleden. Deze werkgroep 
bestudeert onder meer de medicatieincidenten en stelt verbeteracties voor.  

 

• Over het kwaliteitsbeleid en verbeterprojecten in de apotheek kon geen concrete 
informatie bekomen worden bij de aanwezige gesprekspartners. (AV)    

 

• De communicatie van de apotheek naar de afdelingen verloopt vooral via Infomedic® en 
via mail, maar ook via de distributielijsten en via het intranet. (AV)  Aanbeveling om te 
onderzoeken of de regelmatige aanwezigheid van de apotheker op overlegmomenten van 
de afdelingshoofden de doorstroming van informatie kan bevorderen. (Aanb) 

 
 
Middelen 
 

• De apotheek ligt op de eerste verdieping van een vrij nieuw gebouw van de campus Dr. 
Guislain, waar ook het onthaal gevestigd is. (AV) 
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• De inrichting van de apotheek geeft een slordige indruk. (TK)  
o De beschikbare lokalen zijn te krap bemeten, waardoor overal verpakkingen en 

kartonnen dozen bewaard moeten worden. Er is bv. geen aparte berging voor 
ontvangst, opslag en uitpakken van leveringen. Een smalle onbeveiligde ruimte 
onder een trap doet dienst als extra opslagplaats. 

o Mappen met allerlei registraties en documenten liggen onordelijk verspreid in 
de apotheek.  

o Er hangen niet-afwasbare gordijnen in de apotheek.  
 

• Het ziekenhuis werkt met Infomedic®, het elektronische medicatiedistributiesysteem dat 
voor alle psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde werd ontwikkeld. Via het 
elektronisch patiëntendossier Regas®, kan men ook toegang krijgen tot Infomedic®. (AV) 

 
 
Medewerkers 
 

• De apotheek heeft volgende bestaffing: (AV) 
o 2 apothekers (1 VTE + 0,33 VTE) 
o 2 apotheekassistenten (0,8 VTE + 0,5 VTE) 

 

• In de praktijk wordt geen beroep op gedaan op de wachtdienst van het AZ St.-Lucas en 
gebruiken de zorgverstrekkers van PC Dr. Guislain de spoedkasten als ze medicatie nodig 
hebben buiten de gewone openingsuren. Daarnaast hebben drie regionale psychiatrische 
ziekenhuizen van de broeders van liefde (PC Dr. Guislain, PC Sint-Jan Baptist Zelzate en 
PZ Zoete Nood Gods Lede) samen een bijkomende apotheker aangeworven die de 
continuïteit van de apotheek voor deze drie voorzieningen mee helpt te verzekeren. (AV) 

 

• Nood aan opleiding over Infomedic® komt terug in verslaggeving (o.a. van de 
vergaderingen van het MFC) en in gesprekken op de werkvloer. Ook de link tussen de 
Infomedic® en Regas® schijnt niet steeds gemakkelijk te verlopen voor alle 
zorgverstrekkers.  Opleiding voor het gebruik van Infomedic® wordt momenteel 
ziekenhuisoverschrijdend door de Broeders van Liefde georganiseerd voor de 
zorgverstrekkers.  Op de afdelingen zijn ook referentiepersonen aangeduid voor dit 
elektronisch medicatiedistributiesysteem. (AV)  
We adviseren om te bekijken hoe voor de zorgverstrekkers van het eigen ziekenhuis 
specifieke vorming op maat kan georganiseerd worden over medicatiedistributie, met 
inbegrip van incidentmeldingen en het efficiënte gebruik van Infomedic®. (Aanb)  

 
 
Processen 
 

• Het voorschrijven gebeurt volledig elektronisch, via Infomedic®. De enige uitzondering 
betreft narcotica die individueel voluit door de arts worden geschreven, en een 
occasioneel voorschrift van een extern consult. (AV) 

 

• De apotheek heeft zicht op het volledige actuele medicatieschema van alle opgenomen 
patiënten (SP) maar onvoldoende zicht op andere relevante patiëntengegevens. (TK)  
Thuismedicatie wordt niet steeds consequent ingevuld in Infomedic®. Informatie over bv. 
allergieën, parameters, labo-uitslagen en essentiële medische gegevens zijn 
ontoegankelijk voor de apotheker. Uit de literatuur blijkt nochtans de meerwaarde, op vlak 
van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg, van een betrokken, goed ingelichte, apotheker 
(concept van klinische farmacie) bij de behandeling, vooral als het gaat om patiënten die 
langdurig medicatie innemen en/of gepolymediceerd zijn.  
De huidige bestaffing maakt de frequente aanwezigheid van de apotheker op de 
afdelingen onmogelijk, maar een automatische link tussen de relevante notities hierover in 
Regas® (bv. na verpleegkundige of medische anamnese) en Infomedic® zou alvast 
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dubbel noteren kunnen voorkomen en opzoekwerk voor de apotheker tot een minimum 
herleiden. (Aanb)    

 

• Alle artsen die werkzaam zijn in het PC Dr. Guislain houden zich bij het voorschrijven aan 
het formularium. (SP) Infomedic® accepteert alleen voorschriften van 
formulariumgenoteerde medicatie. Substitutie gebeurt automatisch vanuit de apotheek. 
Het toevoegen van een medicament moet steeds besproken worden met de apotheker. 
Uitzonderlijk kan een afwijking toegestaan worden omwille van patiëntgebonden redenen.  

 

• Medicatie wordt systematisch naar de afdelingen verdeeld voor een periode van 28 
dagen. (NC) Daarnaast zijn er nog bijleveringen, die dagelijks mogelijk zijn (bv. voor nieuw 
opgestarte medicatie, magistrale bereidingen, zalf, oogdruppels, “zo nodig”-medicatie). 
Hiervoor staan in de gang van de apotheek beveiligde kastjes per afdeling opgesteld, 
waar de betrokken zorgverstrekkers toegang toe hebben. Ook de retourmedicatie voor de 
apotheek kan in deze kastjes gedropt worden. (AV) Men werkt niet met 
afdelingsvoorraden maar enkel met patiëntvoorraden van individueel voorgeschreven 
medicatie op de afdelingen. (SP) Bij ontslag van een patiënt, of bij stoppen van medicatie, 
wordt diens overgebleven medicatie terug naar de apotheek gebracht en aangeduid in 
Infomedic. (AV) 

 

• De voorgeschreven geneesmiddelen worden elke maand in verzegelde plastic bakken met 
een kar naar de diverse afdelingen vervoerd binnen campus Dr. Guislain. Voor de 
bedeling aan andere sites (PVT, andere campi) worden de bakken door de chauffeur van 
het ziekenhuis vervoerd.  Bij elke bak hoort een gedetailleerde distributielijst van de 
apotheek met informatie (bv. ontbrekend geneesmiddel) voor de afdeling. De afdelingsarts 
moet deze distributielijst aftekenen. (AV)  De medicatie wordt in de transportbakken 
geplaatst in vakken met een los naamkaartje per patiënt. We bevelen aan om elke 
individuele verpakking te voorzien van een patiënten-etiket, zodat vergissingen beter 
kunnen vermeden worden. (Aanb)  

 

• Er zijn geen niet-ondertekende voorschriften die de apotheek bereiken, omdat alles 
elektronisch wordt voorgeschreven. (AV) Een knelpunt bij het gebruik van Infomedic® zijn 
wel de “verpleegkundige nota’s”, waarbij een verpleegkundige medicatie kan inbrengen in 
het systeem dewelke dan achteraf moet gevalideerd worden door een arts (arts moet 
volgens de procedure ten laatste de volgende werkdag valideren). Sommige artsen 
valideren deze voorschriften niet (snel) (TK), de apotheek moet in bepaalde gevallen 
artsen aanmanen om hun plicht te doen. Soms valideert de apotheker uiteindelijk zelf om 
de voorraad in de spoedkast terug te kunnen aanvullen. (NC)  

 

• Buiten de normale werkuren van de apotheek wordt gebruik gemaakt van spoedkasten, 
waaruit medicatie genomen wordt op voorschrift van een arts of met een verpleegkundige 
nota. Op elk van de drie campussen (en op PVT Kruiskouter) staat een spoedkast, 
desgevallend met een andere inhoud naargelang de aanwezige doelpopulatie. Voor het 
gebruik van de spoedkasten werkt men met een schriftelijke procedure. (AV)  Gemiddeld 
ongeveer 1 maal per maand stelt de apotheek een onverklaard tekort vast in de 
spoedkasten. Meestal gaat het dan om dringend genomen medicatie voor een patiënt, 
waarbij de zorgverstrekker verzuimde dit in Infomedic® te noteren, maar soms kan de 
oorzaak van het tekort niet achterhaald worden. (TK) In elk geval zal de apotheek 
uiteindelijk het tekort aanzuiveren door bijlevering.  

 

• Er is geen procedure voor controle op vervaldata, vermits er op de afdelingen geen 
medicatievoorraden zijn. (AV) We bevelen aan om, voor de spoedkasten, toch een 
systematisch nazicht van de stock te doen (aantallen en vervaldata). (Aanb)   

 

• Ongeveer 70% van de medicatie wordt als unitdose afgeleverd. (AV) In de 
patiëntenvoorraden en de medicatiebakjes op de afdelingen werden verschillende 
verknipte blisters, losse tabletten zonder verpakking en halve tabletten aangetroffen. 
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Hierdoor is geen enkele identificatie meer mogelijk voor deze geneesmiddelen 
(samenstelling, dosering, vervaldatum, zuiverheid, …). (NC) 

 

• De medicatie wordt per patiënt in bakjes bewaard in de afdelingsvoorraad. Hierop zijn, in 
sommige afdelingen, kamernummer en naam niet steeds consequent aangebracht. (TK)   

 

• Op twee aangebroken flesjes Sedinal® stond een sticker “voor algemeen gebruik”. Er 
stond ook geen openingsdatum op deze flacons. (TK) Toediening van medicatie moet op 
medisch order gebeuren en medicatie uit een geopende flacon kan niet gebruikt worden 
voor verschillende patiënten door elkaar. Men wist niet wanneer de eerste toediening 
begonnen was en of de vervaldatum nog geldig was.  
 

• Voor de medicatietoediening en aftekening door de verpleegkundige, maakt men geen 
gebruik van het elektronische medicatieschema (laptop) om onmiddellijk notities in weer te 
geven (vb. niet innemen van medicatie). Door deze manier van werken kunnen er 
observaties vergeten worden en het kopiëren naar Infomedic® achteraf geeft bovendien 
een risico op overschrijffouten. (Aanb)  

 

• Patiënten die op weekend gaan krijgen een zakje met medicatie mee, met daarbij een 
uitgeprint overzicht en een verdere verpakking in kleine zakjes per toedieningsmoment. 
(AV) 

 

• De nachtverpleegkundige zet de medicatie klaar voor 24u. Controle en toediening gebeurt 
ook steeds door een verpleegkundige; orale medicatie wordt soms door een zorgkundige 
gegeven onder toezicht van een verpleegkundige. (AV)  

 

• Er werden geen afwijkingen vastgesteld betreffende het stockbeheer van narcotische 
medicatie. (AV)  

 

• Er is een schriftelijke procedure met richtlijnen voor de temperatuurcontrole van de 
afdelingskoelkasten met medicatie. Men moet dagelijks een manuele aflezing en 
registratie doen van de temperatuur en de technische dienst verwittigen bij afwijkende 
waarden. (AV) De toepassing in de praktijk blijkt niet sluitend te zijn, niet alle medewerkers 
kennen deze procedure. (TK) Zo werd vastgesteld dat voor een bepaalde koelkast te hoge 
temperaturen geregistreerd waren op verschillende opeenvolgende dagen. Het was niet 
duidelijk welke acties hierbij ondernomen waren, maar het was wel duidelijk dat de 
optimale temperatuur in die periode niet bereikt werd.  De apotheek doet maandelijkse 
supervisie van de temperatuurregistraties, maar deze werkwijze biedt geen garantie op 
het tijdig onderkennen en eventueel bijsturen van een probleem met de 
koelkasttemperatuur.  Het automatiseren van de bewaking van de temperatuur van de 
medicatiekoelkasten, met loggers, kan het foutenrisico sterk verminderen en zal de 
werklast voor de medewerkers substantieel terugdringen. (Aanb)   
 

 
Resultaten 
 

• Alle medicatieklassen die gebruikt worden in het ziekenhuis zijn opgenomen in het 
ziekenhuisformularium. Er wordt minder dan 5% specialiteiten afgeleverd buiten het 
formularium. (SP) 
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7.4 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

• Er is geen overkoepelend ziekenhuisbreed beleid  betreffende vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Er is geen nota waarin  de samenhang en de visie op de verschillende 
vormen van dwang worden gesitueerd en beschreven, zoals het hanteren van gesloten 
deur, gedwongen behandeling, gebruik van dwangmedicatie, afzondering en fixatie. (TK)  
 

7.4.1 Afzondering 

 

Situering 
 

• Er zijn zes semi-gesloten afdelingen in het ziekenhuis: Opname 2, opname 3, Rezonans, 
De Kedron, De Steiger en Fioretti. 
 

• Er zijn in het ziekenhuis 14 isolatiekamers: 1 op opname 1, telkens 2 op Rezonans en 
Fioretti en telkens 3 op opname 2 en 3 en op De Steiger. 
 

• De praktijk van het afzonderingsbeleid werd op verschillende afdelingen getoetst. Hierbij 
werden meerdere isolatieregisters bekeken en werden 23 isolatiefiches gecontroleerd.  De 
infrastructuur van de afzonderingskamers van de afdelingen opname 1, opname 2 en 
Rezonans werd gecontroleerd. Daarnaast werd het afzonderingsbeleid besproken met de 
hoofdgeneesheer en een afdelingshoofd (ex-staflid). 
 
 

Beleid en strategie 
 

• In de visienota afzonderingsbeleid ‘2003’ PC Dr. Guislain (versie 4/1/2013) zijn juridische 
achtergrond, ethische beschouwingen en het begrippenkader omschreven. In de 
afzonderingsprocedure (versie 4/1/2013) zijn de richtlijnen en werkwijze voor, tijdens en 
na de afzondering beschreven. (AV) Hierbij gevoegd is een sjabloon van behandelplan bij 
afzondering. (SP) 
In de visietekst wordt onterecht als uitgangspunt gesteld dat het statuut van gedwongen 
opname een dwangbehandeling toelaat. (NC) 
 

• In de afzonderingsprocedure ontbreken volgende aspecten: (TK) 
o De modaliteiten en frequentie van toezicht: men dient een minimumfrequentie 

van toezicht vast te leggen. Verder is het nodig om te expliciteren welk soort 
toezicht (camera/raam van de afzonderingskamer/binnen gaan) verwacht 
wordt en om de hoeveel tijd. Ook dient de opvolging van parameters 
omschreven te worden. 

o Verder dient dit specifiek voor het nachtelijk toezicht praktisch omschreven te 
worden. In de procedure is niets over het toezicht omschreven, wel stelt de 
procedure dat men steeds met twee verpleegkundigen dient binnen te gaan in 
de isolatiekamer. Aangezien er tijdens de nacht slechts één verpleegkundige 
op de afdelingen aanwezig is, wordt er ’s nachts vaak niet systematisch binnen 
gegaan in de isolatiekamers. 

o Het minimum aantal personeelsleden nodig voor het overbrengen van een 
patiënt naar de afzonderingskamer. 

o Fixatie wordt enkel zijdelings vermeld bij het begrippenkader, verder wordt 
hierover niets vermeld in de procedure. Het lijkt nuttig om het fixatiearm beleid 
waarvoor men opteert te expliciteren in de procedure. 
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Middelen 
 

• Volgende infrastructurele tekortkomingen werden opgemerkt in de afzonderingskamers: 
(TK) 

o Er is in de meeste afzonderingskamers geen oproepsysteem voorzien. (NC)  
Bij de verbouwingen op de afdeling De Steiger werd een oproepsysteem 
geïnstalleerd. 

o In de grote afzonderingskamer op Rezonans is inkijk mogelijk van buitenaf. 
Men sluit om deze reden steeds het verduisteringsgordijn, waardoor er weinig 
daglichtinval is. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het dag-nachtritme 
van patiënten (dit is één van de belangrijkste zorgaspecten op deze afdeling). 

o Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur hoog oplopen in de 
afzonderingskamers. Is er voldoende koelingsmogelijkheid? 
(temperatuursmetingen tijdens hitteperiodes kunnen hierop een antwoord 
geven) 

o De camerabewaking van sommige afzonderingskamers bestrijkt niet de hele 
kamer. 

o Niet vanuit elke afzonderingskamer is een klok zichtbaar. Zo lag op de afdeling 
opname 1 de klok in het sas. 

o Op de afdeling opname 1 werd opgemerkt dat het ventilatiesysteem en de 
loshangende elektriciteitsdraad onveilig zijn (suïciderisico) 

o Er is niet overal een verduistersysteem voorzien. 
o Sommige afzonderingskamers zijn erg smal, wat een negatieve weerslag heeft 

op de veiligheid van het personeel tijdens het overbrengen van een patiënt 
naar afzondering. 
 

• Tot nu toe werd gewerkt met ingebonden papieren afzonderingsregisters. (AV) Vanaf 
1/2/2013 gebruikt men een elektronisch afzonderingsregister, dat gekoppeld zal zijn aan 
het behandelplan voor afzondering. (SP) 

 

Medewerkers 
 

• Alle nieuwe medewerkers krijgen een vorming over afzondering, na een jaar wordt voor 
deze groep medewerkers een herhaalmodule georganiseerd. (SP) 
 

• In 2009 kregen alle afdelingen met een afzonderingskamer een opleiding over 
afzonderingstechnieken. Dit werd in 2012 herhaald. (AV) 
Slechts een minderheid van de artsen volgde deze vorming. We bevelen aan een 
specifieke vorming voor artsen over dwangmaatregelen te organiseren. (Aanb) 
 
 

Processen 
 

• In de praktijk wordt de procedure niet steeds gevolgd. (TK) 
o Hoewel de procedure afzondering op basis van een staand order uitdrukkelijk 

verbiedt, gebeurt dit in de praktijk wel op de afdelingen.  Op Rezonans bleek 
uit het register de helft van de afzonderingen zonder overleg met de arts te 
gebeuren. 

o In de visienota over het afzonderingsbeleid wordt een goed rapportagesysteem 
als voorwaarde gesteld om achteraf te kunnen aantonen en motiveren dat een 
bepaalde afzondering noodzakelijk was om erger te voorkomen. In het 
afzonderingsregister en in het behandelplan voor afzondering wordt echter 
gebruik gemaakt van een codesysteem met trefwoorden om de reden van 
afzondering te omschrijven. (bv ‘code 32 fysiek naar personeel’, ‘code 22 
agitatie, onrust’). Deze standaardomschrijvingen zijn onvoldoende om de 
noodzaak van een afzondering te motiveren. 
 

• Het toezicht op patiënten tijdens afzondering is onvoldoende sluitend georganiseerd. (NC) 
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o Uit de notities in het patiëntendossier is niet steeds af te leiden of het toezicht 
gebeurde via de cameramonitor, visuele controle door het raam of dat werd 
binnen gegaan in de isolatiekamer. 

o De frequentie van toezicht wordt niet specifiek genoteerd in het dossier. 
o Er wordt ’s nachts niet systematisch (bv. om het uur) bij alle patiënten binnen 

gegaan in de isolatiekamers (omwille van de nachtelijke bestaffing door één 
verpleegkundige én het gebrek aan omschrijving van het nachtelijk toezicht in 
de procedure). Bij sommige patiënten wordt ’s nachts niet binnen gegaan in de 
afzonderingskamer, bij andere patiënten is de frequentie van binnen gaan 
onvoldoende. 

o Er worden geen parameters gecontroleerd tijdens afzondering (bv. bewustzijn, 
temperatuur, vochtinname). 
 

• Er wordt in de praktijk tijdens afzonderingsmaatregelen  niet gefixeerd.  Dit blijkt ook uit de 
registratiecijfers. (SP) 
 

• In het behandelplan bij afzondering wordt expliciet aandacht besteed aan de nabespreking 
en beleving van de patiënt na afzondering. (SP) 
 
 

Resultaten 
 

• De registratiecijfers uit de afzonderingsregisters worden jaarlijks verwerkt en 
teruggekoppeld naar de afdelingen. De diepgang van de analyse van de eigen cijfers 
verschilt van afdeling tot afdeling. (AV) Zo wordt op opname 2 een uitgebreide analyse 
gemaakt van het afzonderingsgebeuren (statuut van de patiënt bij afzondering,  reden tot 
afzondering, hoofddiagnose, agressie naar personeel). (SP) In het besluit van deze 
analyse wordt de link gelegd tussen de afzonderingsduur en de frequentie van het 
medisch bezoek en tussen de afzonderingsduur en de bestaffing.  
 

• Daarnaast worden de jaarlijkse registratiegegevens van de afdelingen besproken op de 
ABS (stuurgroep agressiebeheersing). De stuurgroep formuleert op basis van deze 
analyse aanbevelingen naar de afdelingen en naar de directie. (SP) De stuurgroep 
agressiebeheersing telt geen artsen onder haar leden.  We bevelen aan om de 
registratiecijfers m.b.t. afzondering ook op een medisch overleg te analyseren en 
evalueren. (Aanb) 
 

• We bevelen aan om gebruik te maken van de uitgebreidere registratiemogelijkheden van 
een elektronisch afzonderingsregister om multidisciplinair af te wegen welke 
registratiegegevens men in de toekomst wil gaan gebruiken om het afzonderingsgebeuren 
en de kwaliteit van zorg binnen dit proces te evalueren. (Aanb)  
 

• We bevelen aan om de ervaringen en beleving van patiënten bij afzondering gerichter te 
bevragen en deze gegevens ook als feedback te gebruiken bij de evaluatie van het 
afzonderingsbeleid. (Aanb) 
 
 

7.4.2 Fixatie 

 

Situering  
 

• Er wordt geen fixatie gebuikt tijdens afzonderingsmaatregelen.   
Er werd tijdens de audit vastgesteld dat op de afdeling De Kedron, een afdeling zonder 
afzonderingskamer, regelmatig fixatiemaatregelen worden toegepast.  
Het is niet duidelijk of ook op andere afdelingen fixatiemaatregelen worden toegepast. Er 
worden geen registratiegegevens bijgehouden over fixatie. 
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Beleid en strategie 
 

• Op de afdeling De Kedron werd interdisciplinair een document met de afdelingsvisie over 
fixatie opgemaakt.  (SP) 
 

• Er is in het ziekenhuis geen procedure uitgeschreven over de toepassing van 
fixatiemaatregelen. (TK) 
Volgende elementen die van belang zijn in het kader van patiëntveiligheid en de kwaliteit 
van zorg dienen uitgeschreven te worden in een procedure:  

o Een duidelijke lijst van indicaties en contra-indicaties voor fixatie. 
o Voldoende aandacht voor concrete alternatieven voor fixatie.  
o Een overzicht van welk materiaal mag gebruikt worden voor fixatie. Op dit 

moment is er een onvolledige lijst die niet overeen met het reële gebruik in de 
praktijk van fixatiemiddelen. Zo staat de Zweedse gordel in de lijst van te 
gebruiken materiaal voor fixatie. Hierbij is niet vermeld dat er steeds twee 
bijkomende fixatiepunten moeten zijn.  

o Een handleiding met gebruiksaanwijzingen voor ieder soort materiaal dat in 
gebruik is, met minimale veiligheidsnormen. 

o Duidelijke instructies betreffende de (her)evaluatie van de maatregel (wie 
bespreekt dat met welke frequentie). 

o Een beschrijving van de verantwoordelijkheid van de arts. 
o Bepalingen voor de modaliteiten van verhoogd toezicht tijdens fixatie (wie doet 

dat, met welke tijdsintervallen, welke observaties moeten gebeuren, wat zijn de 
alarmtekens, …) 

o Instructies voor het bewaren, de stockcontrole, het onderhoud en de 
schoonmaak, controle van de intactheid voor het fixatiemateriaal. 

 
 

Middelen  
 

• In de ‘prijslijst persoonlijke was’ staat 5 euro vermeld voor de was van fixatiebanden. Deze 
kosten lijken eerder te passen binnen de post van de verblijfskosten. (Aanb) 

 
 
Medewerkers 
 

• In de visietekst wordt gesuggereerd dat fixatie een hulpmiddel is bij tekort aan toezicht 
door een krappe bestaffing (bv. verschil in beleid ’s nachts en overdag).  (TK) 

 
 
Processen 
 

• In geval van fixatie wordt dit erg beknopt (één zin) neergeschreven in het 
patiëntendossier. Er worden verder geen notities (observaties, evaluaties, besprekingen, 
…) systematisch genoteerd in het patiëntendossier. (TK) Er is geen faciliterend sjabloon 
(tabblad, module, …) met in te vullen onderwerpen over fixatie voorzien in het 
patiëntendossier. (Aanb) 
 

• In de visietekst staat letterlijk dat fixatie geen efficiënt middel is, en bovendien risico’s 
inhoudt, bij gebruik voor valpreventie en bij onrust. (AV) Toch blijken dit in de praktijk twee 
veel voorkomende indicaties te zijn voor fixatie van patiënten. (TK) 
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Resultaten  
 

• Er is geen systematische registratie van de fixaties. Het aantal fixaties kan niet 
achterhaald worden.  (TK) 
 

 

7.5 Agressiebeleid 

 
 
Beleid en strategie 
 

• Er is door de stuurgroep WABB een beleidsnota GOMA (versie 22/11/2011) opgemaakt 
waarin de visie omtrent geweldloos omgaan met agressie is uitgeschreven.  

 

• Naast de stuurgroep agressiebeheersingsbeleid (STABB), is er een specifieke werkgroep 
voor de afdeling Fioretti (FioWABB) en een ad hoc werkgroep WABB op afdeling opname 
2. Daarnaast zijn er op de afdelingen WABB referentiepersonen aangeduid. (SP) 
Er zijn geen artsen lid van de stuurgroep WABB. (Aanb) 
 

• Er is geen duidelijk standpunt op beleidsniveau over het neerleggen van een officiële 
klacht bij agressie-incidenten tegenover personeelsleden of medepatiënten. We bevelen 
aan om het beleid hieromtrent te verduidelijken en vast te leggen in een procedure.  
(Aanb) 
 
 

Middelen 
 

• Op meerdere afdelingen worden systematisch drie patiënten opgenomen op 
tweepersoonskamers. Als gevolg hiervan zijn deze patiënten zeer eng behuisd. Dit lokt 
spanningen, frustratie en soms zelfs agressie uit. (TK) 
 

• Het gebruik van time-out kamers zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het beleid 
van agressiepreventie (en bijkomend zou het aantal afzonderingen kunnen dalen). We 
bevelen aan om op alle afdelingen time-out mogelijkheden uit te werken (bv. op de 
afdelingen met meerdere afzonderingskamers de mogelijkheid tot omvormen van een 
afzonderingskamer tot een time-outkamer te overwegen). (Aanb) 

 

Medewerkers 
 

• Jaarlijks wordt bij alle medewerkers een bevraging gedaan naar de ervaringen omtrent 
agressie (confrontatie met agressie, veiligheidsgevoel en tevredenheid over opvang na 
agressie-incidenten). (SP) 
 

• Alle nieuwe medewerkers krijgen een vorming over GOMA, na een jaar wordt voor deze 
groep medewerkers een herhaalmodule georganiseerd. (SP) 
Uit de jaarlijkse bevraging blijkt de nood aan regelmatige GOMA-training voor alle teams. 
(Aanb) 
 

• In de jaarlijkse bevraging wordt aangegeven dat de nabespreking na agressie-incidenten 
niet systematisch gebeurt. (Aanb) 
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Processen 
 
 

• Er is binnen het meldsysteem een specifiek formulier voor melding van een agressie-
incident en/of zelfdoding. (AV) 
 
 

Resultaten 
 

• In 2012 namen 129 medewerkers deel aan de bevraging over agressie.  (AV) 
 

 

7.6 Suïcidebeleid 

 
Beleid en strategie 
 

• Het suïcidebeleid is uitgeschreven in het document ‘basisrichtlijn en protocol voor 
preventie, interventie en nazorg bij zelfdoding of dreiging tot zelfdoding’ (versie 15/3/2011 
werd ontvangen). Hierin is een flowchart opgenomen met risicoschalen, waarbij een 
specifiek zorgplan en zorgopvolging hoort. (AV) 
 

• Deze richtlijn is in de praktijk nog niet geïmplementeerd. (TK) Op de werkvloer is er nog 
onvoldoende een cultuur van suïcidepreventie, de nodige expertise over dit onderwerp is 
niet aanwezig bij de medewerkers en het probleem wordt op de afdelingen ernstig 
onderschat.  
Dit knelpunt werd nochtans al omschreven in het vorige auditverslag van 2008: ‘Er is een 
document over suïcidepreventie, wat evenwel nog niet betekent dat het handelen dat 
hierin beschreven wordt, omgezet is in dagdagelijkse praktijk. Het suïcidepreventiebeleid 
tot leven brengen is een warme aanbeveling: dit beleid dient niet enkel op papier te staan, 
maar ook in de geesten van de medewerkers aanwezig te zijn.’ 
 

 
Middelen 
 

• De flowchart is gebaseerd op de risico-inschatting d.m.v. lokaal ontworpen schalen na 
bevraging van de patiënt en bespreking in het team (BRZ=bevraging risico zelfdoding, 
BCPZ=bevraging concrete planning zelfdoding, BMU=bevraging maximale urgentie). (AV)  
We bevelen aan om te evalueren of het gebruik van wetenschappelijk gevalideerde 
instrumenten voor risico-inschatting geen meerwaarde zou zijn. (Aanb) 
 

• Op verschillende afdelingen werden risico’s in de infrastructuur opgemerkt inzake suïcide 
(verhangingsmogelijkheid aan doucheslangen, vaste klinken van deuren, …). We bevelen 
aan om een risicoanalyse uit te voeren van de infrastructuur op alle afdelingen om de 
veiligheid van de inrichting na te gaan op het vlak van suïcidegevaar. (Aanb) 
 
 

Medewerkers 
 

• Medewerkers kregen tot nu toe geen vorming over suïcidebeleid. (TK) 
Er werd een verbetertraject opgestart over suïcidebeleid op de afdelingen opname 1 en 2. 
In 2013 wordt op deze afdelingen gestart met een leesgroep, ter voorbereiding van een 
doorgedreven vorming in april 2014. (AV)  
 

• In het document met richtlijnen is een hoofdstuk gewijd aan de opvang van de 
betrokkenen na een suïcide(poging). Hierin wordt gesteld dat ‘het afdelingshoofd de 
opvang en ondersteuning van teamleden, familie en medepatiënten coördineert’.  (AV)  
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Processen 

 

• De eerste opvang van personeelsleden na een incident bestaat er in dat teamleden elkaar 
steunen. Verder is er op vraag (van de medewerker of het afdelingshoofd) ondersteuning 
mogelijk aan personeelsleden die blijvende problemen ondervinden.  
Verder wordt niet gespecifieerd wat de opvang voor familie en medepatiënten dient in te 
houden. (Aanb) 
 
 

Resultaten 
 

• Er is binnen het meldsysteem een specifiek formulier voor melding van een agressie 
incident en/of zelfdoding. (AV) 
 

• Er is een onderrapportage van de suïcidepogingen via het incidentmeldsysteem. (TK) 

 

7.7 Patiëntenrechten en klachtenmanagement 

 

• Informatie aan patiënten over patiëntenrechten: (AV) 
o In de afdelingsbrochures wordt voor informatie over patiëntenrechten 

verwezen naar een FOD-brochure hierover.  
o In de afdelingsbrochures is informatie over klachten en de ombudspersoon 

terug te vinden.  
o In 2012 werd door patiënten vijf maal inzage gevraagd in het patiëntendossier.  

 

• Privacy: 
o Er is geen specifieke procedure inzake camerabeleid in het ziekenhuis. (TK) Er 

is enkel een omzendbrief van de overkoepelende vzw BvL aan alle instellingen 
over het gebruik van camera’s. (AV) 
 

• Klachtenmanagement: 
 

o Er is een huishoudelijk reglement en een klachtenprocedure. (AV) 
 

o In het PC Dr. Guislain is een externe ombudspersoon aangesteld voor 8 uur 
per week. In het verleden was ook een interne ombudspersoon aangesteld, 
een staflid van de directie. (AV) Hoewel er nu geen interne ombudspersoon 
meer is in het ziekenhuis, staat deze functie nog steeds met naam en 
contactgegevens vermeld op de website. (TK) 
 

o De ombudspersoon houdt wekelijks zitdag op de campus Dr. Guislain, in zijn 
bureel bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Daarnaast brengt hij wekelijks 
een bezoek aan de afdelingen.  
Op de campus Sint-Alfons is de ombudspersoon tweewekelijks aanwezig op 
de afdelingen.  
Op de campus De Deyne is er geen systematische aanwezigheid van de 
ombudspersoon. Hiervoor wordt bewust gekozen gezien de doelgroep van 
minderjarigen met een mentale handicap op de afdeling Fioretti. (AV) 
We bevelen aan om de ouders van deze doelgroep te informeren over de 
ombudsfunctie. (Aanb) 
Daarnaast is de ombudspersoon telefonisch en schriftelijk (via mail of 
postbussysteem) bereikbaar.  
In elke afdelingsbrochure staan de contactgegevens van de ombudspersoon 
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vermeld. (AV) 
  

o Jaarlijks worden verbeterpunten uit de behandelde klachten gebundeld en 
besproken op het directiecomité en op de stuurgroep kwaliteit en 
patiëntenzorg. Uit verslaggeving blijkt dat voor de meeste verbeterpunten 
verbeteracties werden opgezet. (SP)  
 

o Er werd door de ombudspersoon reeds meerdere keren vorming over 
patiëntenrechten georganiseerd voor personeelsleden. Zo werden in 2011 op 
alle afdelingen interactieve informatiesessies georganiseerd. (SP) Tijdens deze 
sessies waren geen artsen aanwezig. Bij de opstart van de ombudsfunctie in 
2004 werd een informatiesessie gegeven voor directie, artsen en 
afdelingshoofden. We bevelen aan om een specifieke vorming over 
patiëntenrechten voor de artsen te organiseren. (Aanb) 
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8 Resultaten 

 

8.1 Toegankelijkheid 

 

• Er is een centraal aanmeldpunt dat 24u op 24u telefonisch bereikbaar is. Dit centraal 
aanmeldpunt wordt bemand door een verpleegkundige van afdeling opname 1. Deze 
verpleegkundige verzamelt basisinformatie aan de hand van een standaardformulier. Op 
basis van deze informatie wordt door een arts van opname 1 beslist om al dan niet een 
intake te plannen op één van de afdelingen.  
Aanmeldingen moeten niet steeds via dit centraal aanmeldpunt verlopen.  
Patiënten kunnen zich ook persoonlijk aanmelden op opname 2 (campus Dr. Guislain) of 
opname 1 (campus Sint-Alfons). 
De afdelingen De Steiger, Fioretti en De Kedron hebben hun eigen telefonisch 
aanmeldpunt. (AV) Afdeling De Steiger organiseert zijn aanmeldings- en intakeprocedure 
(voor volwassenen met een verstandelijke beperking) in samenwerking met PC Caritas. 
(SP) 
 

• 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 de patiënt te oriënteren naar andere behandelmogelijkheden.  
Wanneer de patiënt wel in het ziekenhuis terecht kan, probeert het ziekenhuis zoveel 
mogelijk de patiënt rechtstreeks op te nemen op de meest aangewezen afdeling. 
Na een observatieperiode en de indicatiestelling kan de patiënt doorverwezen worden naar 
een specifieke behandelafdeling. (AV) 

• (Vrijwillige) nachtelijke crisisopnames gebeuren in principe alleen voor gekende patiënten. 
Niet-gekende patiënten worden doorverwezen naar de UPSIE (universitair psychiatrische 
spoedinterventie-eenheid) van het UZ Gent of worden gevraagd zich ’s morgens aan te 
bieden. (AV) 
 

• Uit het gesprek bleek dat de afdelingen voor patiënten met een verstandelijke beperking 
(Fioretti en De Steiger) een wachtlijst hebben van meer dan een half jaar (al heeft De 
Steiger ook een kortdurend aanbod van maximaal 14 dagen, waarvoor de wachtlijst veel 
korter is). (AV) 
 

• Er wordt een kamersupplement voor eenpersoonskamers gevraagd, variërend naargelang 
de afdeling tussen 5,88 en 7,05 € per dag. (AV)  
 

• De campus Dr. Guislain is vlot bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de 
wagen. (SP) Het ziekenhuis beschikt ruim over parkeermogelijkheid. Aan beide ingangen 
van het ziekenhuis is er een tramhalte.  
 

8.2 Tevredenheid patiënten en medewerkers 

 

• In het voorjaar van 2011 werd een medewerkersbevraging uitgevoerd. Een aantal acties 
vanuit de directie werden genomen. (AV) Niet alle afdelingen gebruiken de resultaten van 
de bevraging voor kwaliteitsverbetering. (TK) Afdeling opname 3 heeft de resultaten 
hiervan gebruikt voor de opmaak van het beleidsplan. (SP) 
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• Eind 2012 gebeurde een algemene patiëntenbevraging, in maart 2013 plant men de 
terugkoppeling van de resultaten naar de afdelingen. (AV) 
Afdeling opname 3 analyseerde de patiëntenbevraging van eind 2012 en vertaalde die 
reeds in werkpunten. (SP) 
 

• Ervaringen van patiënten na een afzonderingsmaatregel worden volgens het 
behandelplan besproken na beëindiging van de maatregel.  De gegevens van deze 
gesprekken worden niet bijgehouden of verwerkt. (Aanb) 

 

8.3 Patiëntgeoriënteerde zorg 

 

• Patiënten worden nog te weinig betrokken in de zorg (bv. shared decision making bij 
opstellen van behandelplan) en bij het beleid van de afdelingen (bv. opstart van 
patiëntenraden op de verschillende afdelingen).  (TK) 
 

• We bevelen aan om bij patiënten de ervaringen na te gaan i.v.m. de soms strakke 
leefregels die op de afdelingen gehanteerd worden. Verder lijkt het aangewezen om vanuit 
het oogpunt ‘zorg op maat’ deze regels te evalueren en enkel deze te behouden met een 
duidelijke therapeutische meerwaarde.  (Aanb) 
 

 

8.4 Informatie aan patiënten 

 

• Alle afdelingen hebben een eigen specifieke afdelingsbrochure. (SP) 
 

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

• De beschikbare financiële informatie is verspreid over tal van documenten: ‘toelichting bij 
de opnameverklaring’, ‘de kosten voor het verblijf in PC Dr. Guislain’, ‘overzicht diverse 
kosten verpleegnota’, ‘prijslijst persoonlijke was’, ‘prijslijst kapster’ en ‘bijdrage internet 
Sint-Alfons’. We bevelen aan om de financiële informatie op een overzichtelijke en 
eenvoudige manier te beschikking te stellen. Verder advies om de mogelijkheden bij 
betalingsproblemen actief kenbaar te maken. (Aanb) 
De informatie over ereloonsupplementen is niet eenduidig. (TK) Volgens de ‘toelichting bij 
de opnameverklaring’ van PC Dr. Guislain mogen artsen een ereloonsupplement 
aanrekenen op eenpersoonskamers. Op de website staat vermeld dat ‘er geen 
ereloonsupplementen worden aangerekend voor een eenpersoonskamer, wel een 
supplement voor het ziekenhuis’.  
 
 

8.5 Betrokkenheid van familie  

 

• Er is verbetermogelijkheid in het ziekenhuis op het vlak van betrokkenheid van familie: 
(Aanb) 

o Familie en context van de patiënten worden niet op alle afdelingen 
systematisch betrokken tijdens het behandeltraject.   

o Familie en context worden niet betrokken bij het beleid op de afdelingen. Zo is 
er op geen enkele afdeling een familieraad actief.  
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o Stakeholdersorganisaties zouden meer betrokken kunnen worden op het 
beleids- en bestuursniveau. 

o Er is geen KOPP-werking uitgebouwd in het ziekenhuis. 

 

8.6 Continuïteit van zorg 

 

• Naast de dagbehandeling op de afdeling De Saron, wordt op de meeste andere afdelingen 
ook dag en/of nachttherapie aangeboden. (SP) 
 

• In enkele patiëntendossiers werden gedurende meerdere maanden geen notities van de 
psychiater en de psycholoog genoteerd. (TK) 
  

• In 2010 en in 2011 werd in het ziekenhuis de indicator ‘percentage ontslagbrieven die 
gemaakt zijn binnen de week na ontslag’ gemeten. (SP) Deze indicator is tevens een 
prestatie-indicator in de balanced score card van de Broeders van Liefde. In 2010 bedroeg 
de indicator 56%, in 2011 92%.  
Tijdens een steekproef (4 patiëntendossiers) en uit het auditgesprek bleek dat niet 
systematisch een ontslagbrief wordt opgemaakt bij ontslag naar dagtherapie of naar een 
initiatief voor beschut wonen, maar dat men zich dan beperkt tot mondelinge 
informatieoverdracht. (TK)  
Er zijn geen formele afspraken i.v.m. ontslagbrieven vastgelegd in het medisch reglement. 
(TK) We bevelen aan om de indicator over ontslagbrieven systematisch bij te houden 
(indien mogelijk geautomatiseerd via Regas) en per arts terug te koppelen. (Aanb) 

 

8.7 Samenwerking  

 

• In 2012 werd het eerste mobiel team in samenwerking met PC Dr. Guislain opgericht. 
Voorheen waren reeds 3 outreachende teams vanuit het ziekenhuis actief: ICM=intensief 
case management, de outreach voor opvolgen van personen met alcoholafhankelijkheid 
(i.s.m. PZ Sint-Camillus en De Pelgrim); ARCO, de outreach vanuit Fioretti en MIC= 
mobiele interventiecel, de outreach voor psychiatrische patiënten met een verstandelijke 
beperking (i.s.m. PC Caritas). D.m.v. het intern project G-pact werd begonnen met 
voorbereidend werk van artikel 107 en werd een boost gegeven aan de 
vermaatschappelijking van de zorg. (SP)  
 

• PC Dr. Guislain is actief als projecthouder voor het lokale project in het kader van artikel 
107. (AV) 
 

• Binnen de “G.U.I.S.L.A.I.N” groep, wat staat voor  “Gent University Institute for Systems 
Learning and Applied Neurophysiology”, is er een samenwerking van PC Dr. Guislain met 
de Universiteit Gent en het Universitair ziekenhuis Gent. (SP) 
  
 

8.8 Cijfergegevens  

 

• In 2012 waren er 849 opnames( waarvan 284 eerste opnames en 565 heropnames). Dat 
jaar bedroeg de gemiddelde opnameduur 142.9 dagen, de mediaan van de verblijfsduur 
bedroeg 43 dagen.  
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Er waren dat jaar 106 gedwongen opnames. (AV) 
 

• Uit de opgevraagde cijfergegevens blijkt dat in 2012 geen minderjarigen werden 
opgenomen op de afdelingen voor volwassenen (de minimumleeftijd op deze afdelingen 
was 18 jaar). (AV) 
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9 Afdelingen 

 

9.1 Afdeling opname 1 

 
Situering 
 

• De afdeling opname 1 bevindt zich op campus Sint Alfons, een 6-tal kilometer van campus 
Dr. Guislain. Er werd op de afdeling gesproken met het afdelingshoofd, de therapeutisch 
coördinator en een verpleegkundige van de mobiele equipe. 
 

• De afdeling richt zich voornamelijk tot patiënten die lijden aan een stemmingsstoornis met 
een neurotische basisstructuur, een persoonlijkheidsstoornis of een pervasieve 
ontwikkelingsstoornis (o.a. autismespectrumstoornissen).  
In 2011 waren er 124 opnames op de afdeling waarvan 88 patiënten met 
stemmingsstoornissen en 10 met angststoornissen. Personen met een secundaire 
middelenafhankelijkheid kunnen ook opgenomen worden, zolang de ‘open deur’ daarvoor 
geen hinderpaal is of de middelenafhankelijkheid niet primair wordt.  
Deze afdeling heeft een specifiek zorgaanbod voor personen met een bijkomende 
auditieve handicap.   
 

• Naast hospitalisaties (de gemiddelde ligduur is 3 à 4 maanden) is er ook dagtherapie 
(nazorg) en zijn er consultaties op deze afdeling. 
 

• Het centraal aanmeldpunt voor ziekenhuisopnames bevindt zich op deze afdeling. 
 

Beleid en strategie 
 

• Er werd op deze afdeling een lijst opgesteld met de verdeling van de taken van de SIT-
leden. Deze lijst brengt naar medewerkers, directie en de SIT-leden meer duidelijkheid 
omtrent taakverdeling en verantwoordelijkheid. (AV) 
 

• Wekelijks is er een SIT-vergadering en driemaandelijks is er een interdisciplinair 
beleidsteam waarin alle medewerkers van de afdeling zetelen. (AV) 
 

• Het team van opname 1 werkt met handvatten vanuit de cliëntgerichte, ervaringsgerichte 
en systeemtherapeutische visie. Voor personen met autisme werkt men met cognitieve 
gedragstherapie. De patiënten worden toegewezen aan een psychiater, afhankelijk van de 
verschillende benaderingswijzen van de psychiaters. (AV)   
 

• Wekelijks (donderdag) is er een forum waarbij patiënten verplicht aanwezig zijn. Hier 
worden afspraken gemaakt, afdelingsregels aangehaald, mededelingen gedaan en 
hebben patiënten ook inspraak. Een patiënt maakt het verslag. (AV) 
 

• De afdeling beschikt over een lijvig beleidsplan met o.a. de basisvisie, doelgroep, 
basishouding van de medewerkers, mensbeeld, therapeutisch milieu en kaders en 
verschillende modules. (AV) Dit beleidsplan bevat geen concrete beleidsprioriteiten en 
doelstellingen. Hiervoor verwijst men naar de resultaten van de tweejaarlijkse interne 
audit. De afdeling beschikt niet over een jaarverslag. (Aanb) 
  

• In oktober 2011 had een interne audit plaats op afdeling opname 1. De resultaten hiervan 
werden teruggekoppeld naar de afdeling en er werden beleidsprioriteiten opgesteld. Deze 
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werden voorgesteld op de directieraad. (AV) 
Er werd een schematisch overzicht opgesteld van de acties (prioriteiten) die het SIT van 
opname 1 zich stelt. Ondertussen werd er op de afdeling aan de verbeterpunten gewerkt. 
(SP)   

 

Middelen 
 

• De afdeling telt 32 bedden en 8 stoelen. Er zijn 16 eenpersoonskamers en 8 
tweepersoonskamers. Er is één afzonderingskamer. Er werden tijdens de audit geen 
kamers en leefruimten bezocht. (AV) 
 

• De afdeling heeft een aparte ingang. De bureaus en gespreksruimten (één gespreksruimte 
is voorzien van een kinderhoekje) bevinden zich dicht bij de ingang. Hier komen ook 
ambulante patiënten op consultatie. De afdeling beschikt over een onderzoekslokaal, 3 
ruime leefruimten (voorzien van speelgoed voor bezoekende kinderen), een terras (hier 
mag gerookt worden), een tuin, een verpleegpost mat aparte verzorgingsruimte, ... . Alles 
is rolstoeltoegankelijk en de ruimten worden verbonden door een brede gang. De 
contactgegevens van de ombudspersoon, therapieschema’s, activiteiten,... hangen aan 
een prikbord. (AV) 
 

• De afzonderingsruimte vertoont enkele infrastructurele tekortkomingen: (TK) 
o De camerabewaking bestrijkt niet de hele kamer, maar wel de wc. 
o De klok lag in het sas 
o Het ventilatiesysteem en de loshangende elektriciteitsdraad zijn onveilig 

(mogelijkheid tot suïcide) 
o Er is geen verduistersysteem 
o Er is geen oproepsysteem 

 

• Het afzonderingsregister is ingebonden, maar er zaten 2 losse pagina’s in. De nummering 
klopte niet. (TK) Tussentijdse evaluaties en observaties tijdens de afzondering staan niet 
in het register maar worden in het EPD weergegeven. (AV)  Wanneer een medewerker  
effectief fysiek aanwezig was in de isolatiekamer was niet te achterhalen. (TK)  
 

• Na ontslag (extern) van een patiënt kan men het dossier nog 40 dagen raadplegen. Na 
een intern ontslag (naar andere afdeling) is het dossier nog 5 dagen zichtbaar. (AV) 

 

Medewerkers 
 

• De personeelsequipe van de afdeling is als volgt verdeeld: (AV)  
o 3 psychiaters; 
o een huisarts en internist;  
o 1 afdelingshoofd (0,5 VTE) 
o 6 bachelors in de psychiatrische verpleegkunde (4,8 VTE) waaronder 1 

adjunct-afdelingshoofd (0,5 VTE) 
o 4 gediplomeerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5), met specialisatie 

psychiatrie (3,60 VTE); 
o 2 maatschappelijk assistenten (1 VTE); 
o 2 psychologen (1,25 VTE); 
o 2 ergotherapeuten (0,85 VTE); 
o 1 bewegingstherapeut (0,42 VTE); 
o 1 creatief therapeut (1 VTE) 
o 3 zorgkundigenbachelors  (1,5 VTE); 
o 1 logistiek assistent (0,50 VTE); 
o 2 gezinstherapeuten  (1 VTE); 
o vaste nachtdienst (2,4 VTE). 
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• Een patiënt krijgt een psychiater, 2 verpleegkundigen en een individuele therapeut 
toegewezen. Bij afwezigheid (ziekte, verlof) van de individuele therapeut wordt deze niet 
vervangen. De groepstherapieën (vb. sport) worden overgenomen door verpleegkundigen. 
(AV) 
 

• Een gesprek met de psychiater kan op vraag van de patiënt, de medewerkers van de 
afdeling of op uitnodiging van de psychiater. (AV) Er is geen minimale frequentie 
vastgelegd voor deze contacten. (TK) 
 

• De afdeling kan beroep doen op de mobiele equipe. In 2011was dit 416 uren. (AV) 
 

• Het afdelingshoofd, de therapeutisch coördinator en de beleidsarts bereiden samen de 
functioneringsgesprekken van de medewerkers voor en er is een nabespreking. De 
gesprekken met de therapeuten gebeuren door het afdelingshoofd en de therapeutisch 
coördinator samen. De gesprekken met de verpleegkundigen gebeuren door het 
afdelingshoofd. Er werd in 2012 met alle medewerkers een functioneringsgesprek 
gevoerd. (SP) 
 

• Tijdens de zomervakantiemaanden werd er beroep gedaan op jobstudenten (minstens 2
de

 
jaars verpleegkunde). (AV)  

 

Processen 
 
 

• Men kijkt uit naar instrumenten, aangereikt door de stafmedewerker zorguitkomstenbeleid,  
om de resultaten van de aangeboden behandelingen te objectiveren. (AV) 
 

• In het kader van het uitwerken van een patiëntenbevraging gebeurde er met de 
stafmedewerker zorguitkomstenbeleid  en het ganse  team een brainstorming rond: ‘Wat 
willen we weten om de kwaliteit te verbeteren?’. De therapeutisch coördinator stelde 
hiervoor een vragenlijst op om bij het exitgesprek van de patiënten eventueel  te 
gebruiken. (AV) 

 

Resultaten 
 

• In 2011 was de bezettingsgraad van de afdeling 80% (bedden en plaatsen) (AV)  
 

• In 2011 waren er 124 opnames op de afdeling.  (AV) 
 

• In 2011 was de afzonderingskamer 85 dagen in gebruik. Het aantal patiënten dat in de 
afzonderingskamer verbleef was 20.  In 2012 waren er meer dan 100 afzonderingen. (AV) 
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9.2 Afdeling opname 2 

 

Situering 
 

• Opname 2 is een gesloten opname-eenheid die bestaat uit twee architectonisch 
gescheiden modules.  

o Het ene gedeelte (F-gang) betreft een crisisafdeling van 10 bedden die instaat 
voor de initiële opvang van alle gedwongen opnames binnen het ziekenhuis (= 
ongeveer de helft van de opnames op Opname  2) en die daarnaast ook 
andere crisisopnames realiseert (onder meer crisissen van andere afdelingen, 
uitgezonderd mensen met een verstandelijke beperking en minderjarigen).  

o In het andere gedeelte (G-gang, 20 bedden) worden vooral mensen met een 
psychotische problematiek kortdurend behandeld. Uitzonderlijk worden er ook 
mensen met een andere problematiek opgenomen, bij gebrek aan alternatief. 
 

• Er werd tijdens het bezoek gesproken met het afdelingshoofd, een arts en de 
therapeutisch coördinator (de beleidsarts was afwezig wegens ziekte). 
 

Beleid en strategie 

 

• De SIT evalueert jaarlijks het beleidsplan en bespreekt dit tijdens het jaarlijkse overleg met 
de directie. (AV) 
 

• Eind 2011 vonden voorbereidende activiteiten (onder meer een SWOT-analyse) plaats in 
het kader van een interne audit, maar door het overlijden van het afdelingshoofd in maart 
2012 is dat proces stopgezet. (AV) Er is nog geen concrete datum om dit opnieuw op te 
starten. (Aanb) In de beleidsprioriteiten 2013-2016 staat het actualiseren en opvolgen van 
de SWOT vermeld. (AV) 
 

• De afdeling maakt deel uit van het “circuit psychosezorg” op campus Dr. Guislain. Dit 
circuit bestaat verder uit de afdelingen De Klip (open langere-termijn behandelafdeling), 
Rezonans (gesloten langere-termijn behandelafdeling) en De Saron (dagkliniek). (AV) 
Het bestaan van dit circuit betekent niet dat er een afdelingsoverschrijdend (therapeutisch 
of ander) beleid gevoerd wordt. Er zijn wel wederzijdse transfers mogelijk, sommige artsen 
werken op meerdere van deze afdelingen, en rond moeilijke casussen wordt (op indicatie) 
een interSIT georganiseerd om naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. Verder 
hebben de therapeutische coördinatoren in het recente verleden ook een gezamenlijke 
vormingscyclus opgezet rond de ontwikkeling van psychose. Deze verschillende vormen 
van verbinding hebben er voor gezorgd dat de betrokken afdelingen minder als aparte 
entiteiten functioneren dan vroeger. (AV) Toch denken we dat er nog talrijke groeikansen 
bestaan inzake verdere afstemming. (Aanb) 
 

• De visie van opname 2 is heel algemeen geformuleerd. Het therapeutisch kader wordt 
omschreven als “eclectisch, waarbij duidelijke invloed van cliëntgerichte concepten als 
systeemtheoretisch concepten in combinatie met psychodynamische visie”.  
Uit gesprek blijkt dat dit vooral betekent dat de artsen en psychologen elk vanuit hun eigen 
therapeutische visie handelen. In het verleden is er veel discussie en spanning geweest 
m.b.t. het ontwikkelen van een (ook afdelingsoverschrijdend) gemeenschappelijk 
referentiekader rond de aanpak van psychose, maar dat is in het recente verleden sterk 
afgenomen. Nu wordt de verscheidenheid inzake benadering – mits voldoende openheid 
bij de betrokken hulpverleners – eerder als een voordeel gezien. (AV) 
Vooral voor de verpleegkundigen is het geen evidentie om met de verschillende 
therapeutische benaderingen om te gaan. (TK) 
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• Het huidige afdelingshoofd was meer dan 10 jaar stafmedewerker van PC Dr. Guislain. 
Van maart tot oktober 2012 combineerde hij beide functies; sindsdien is hij voltijds 
afdelingshoofd.  
De therapeutisch coördinator vervult deze functie sinds 2007, en werkt 0,60 VTE in PC Dr. 
Guislain. Ze werkt reeds meer dan 10 jaar als psycholoog op deze afdeling. (AV) 
 

• In de voorbereidende documentatie en tijdens het gesprek werd aangegeven dat de 
heterogeniteit van de populatie (vooral o.i.v. de gedwongen opnames) een eenvormig 
afdelingsbeleid bemoeilijkt. Er wordt onder meer bekeken in hoeverre een grotere 
differentiatie inzake nodige competenties en vaardigheden van de medewerkers tot een 
beter therapeutisch milieu kan leiden. (AV) 
 
 

Middelen 
 

Algemeen  

• De afdeling telt 18 eenpersoons en 6 tweepersoonskamers.  Elke kamer beschikt over 
individueel sanitair (toilet, lavabo, douche). (AV) 
 

• De kamers beschikken over een oproepsysteem. (AV) Het individuele sanitair niet, 
evenmin als de gemeenschappelijke toiletten. Ook de afzonderingskamers hebben geen 
oproepsysteem. (NC) 
 

• Beide gangen beschikken over een eigen leef- en eetruimte. (AV) 
 

• Het aantal therapie- en individuele gespreksruimtes is beperkt. Tijdens de inspectie 
werden diverse individuele gesprekken tussen een hulpverlener en een patiënt opgemerkt 
die plaats vonden in een gemeenschappelijke ruimte of in de verpleegpost, wat niet 
optimaal is met het oog op privacy. (Aanb) 
 

• De medewerkers beschikken over een personenalarmsysteem, dat ze in principe altijd bij 
zich hebben, bij uitstek op de crisisafdeling en bij het betreden van afzonderingskamers. 
(AV) 
 

• Er is een aparte ruimte waar medicatie wordt bewaard en klaargezet. De verdovende 
medicatie en de koelkast voor medicatie bevinden zich in de verzorgingsruimte. De 
verdovende medicatie wordt bewaard in een gesloten kast, waarvan de sleutel in een 
ander lokaal wordt bewaard. (AV) 
 

• Voor het cameratoezicht op de (vaak gebruikte) afzonderingsruimtes zijn twee – weliswaar 
zeer kleine – monitoren beschikbaar in de verpleegpost. Via deze monitoren kunnen ook 
de in- en uitgangen van de afdeling, evenals de afzonderingsruimtes op afdeling 
Rezonans opgevolgd worden. (AV) 
 

 
Crisisafdeling  

• Er zijn twee tweepersoonskamers, wat niet ideaal is voor een crisisafdeling. (Aanb) 
 

• Naast het individuele sanitair is er ook een gemeenschappelijke badkamer met ligbad. 
(AV) Hier is geen oproepsysteem voorzien. (NC)  
 

• Patiënten van de crisisafdeling beschikken over een binnentuin. Er is een overdekte 
rookruimte. (AV) 
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• De crisisafdeling beschikt over twee afzonderingskamers; deze waren op het moment van 
de audit bezet en werden niet bezocht. 
Beide kamers liggen ver van elkaar: de ene ligt dicht bij de verpleegpost, de andere op het 
verste punt. (AV) 
 

• Aangrenzend aan de verste afzonderingskamer ligt een sas met douche, en daaraan 
grenzend een garage die oorspronkelijk bedoeld was om met de ambulance binnen te 
rijden. (AV) Deze garage is evenwel te laag om de hedendaagse ambulances binnen te 
laten, maar wordt nog vaak gebruikt als toegang bij gedwongen opnames. De ruimte doet 
deels dienst als stockage, wat het risico op letsels verhoogt bij het binnenbrengen van een 
geagiteerde patiënt. (TK) 
 

• De volledige lengte van de crisisgang wordt als doorgang gebruikt om afdeling opname 2 
te bevoorraden van onder meer wasgoed en maaltijden. Dit komt het therapeutisch 
klimaat geenszins ten goede, en werkt risicoverhogend op verschillende gebieden (bv. 
fugue, agressie-incident). (NC) 
 
 

Opname-afdeling psychosenzorg 

• Patiënten van de psychoseafdeling hebben een ruime omheinde tuin. Er is een overdekte 
rookruimte. (AV) 
 

• De afdeling telt één afzonderingskamer, met een vast verankerd bed en een toilet met 
waterbediening van buitenaf. Ook in het sas is een toilet, maar geen douche; de 
gemeenschappelijke afdelingsbadkamer bevindt zich wel vlakbij. (AV) In die badkamer is 
evenwel geen oproepsysteem voorzien. (NC) 
Er is cameratoezicht mogelijk (AV), maar er is geen oproepsysteem (NC). Er is inval van 
daglicht (AV), maar geen klok (TK).  
 

• Op minstens één tweepersoonskamer stonden drie bedden en verbleven drie patiënten. 
(TK) 
 

• Er is geen internetverbinding beschikbaar voor patiënten. (Aanb) 
 
 

Medewerkers 
 

• De personeelsbezetting ziet er als volgt uit: (AV) 
o Psychiater 27 u 
o Internist / huisarts op aanvraag 
o Hoofdverpleegkundige (bijkomende opleiding) 1 VTE 
o Bachelors psychiatrisch verpleegkundige  5,80 VTE 
o Gediplomeerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5),  

met specialisatie psychiatrie 3,65 VTE 
o Gediplomeerde verpleegkundigen (kwalificatieniveau 5)  1 VTE 
o Maatschappelijk assistenten 1 VTE 
o Psychologen 1,1 VTE 
o Ergotherapeuten 0,7 VTE 
o Muziektherapeuten 0,8 VTE 
o Bewegingstherapeuten  0,5 VTE 
o Zorgkundigen 3 VTE 
o Logistiek assistenten 1 VTE 

 

• De afdeling  telt relatief veel bachelors verpleegkunde, waarvan een aantal in de nabije 
toekomst door gegradueerde verpleegkundigen zullen vervangen worden. Dit wordt als 
demotiverend ervaren door het team, dat – mede gezien de veeleisende doelgroep – 
stabiliteit erg belangrijk vindt.  Ook het tekort aan mannelijke teamleden is een 
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bezorgdheid van het team.  (AV) 
 

• Er wordt vaak beroep gedaan op de mobiele equipe (71 keer in 2012, voor in totaal 426 
uur). Dit wordt door de vaste medewerkers als een probleem gezien, de leden van de 
mobiele equipe zijn weinig vertrouwd met de werking van de afdeling, wat zich vooral in 
crisissituaties laat voelen. (AV) 
 

• ’s Nachts is een verpleegkundige aanwezig, die deel uitmaakt van de ziekenhuisbrede 
nachtequipe.  Dit is onvoldoende voor een afdeling met 30 bedden, waarvan 10 bedden 
crisisopnames en 3 afzonderingskamers. (NC)  
 

• Er wordt niet met vrijwilligers gewerkt. (AV) 
 

• Occasioneel worden jobstudenten ingezet. In het recente verleden betrof het bv. een ex-
stagiair-psycholoog en een vierdejaarsstudent geneeskunde (als surplus op de gewone 
personeelsbezetting). (AV) 
 

• In het document “Vormingsplan 2013”  (versie 19/11/2012) is genoteerd dat de 
voorgestelde planning omtrent vorming in 2012 niet gehaald werd. (AV) 
De gevolgde  vorming van 2012 is opgevraagd. De afdeling geeft een lijst met 12 
vormingsactiviteiten en het aantal deelnemers. (AV) 
 
 

Processen 
 

• De afdeling beschikt over een opnamechecklist (versie 01/01/2012) waarin onthaal, het 
administratieve gedeelte en de praktische aangelegenheden bij opname worden 
beschreven. (AV) 
 

• Bij de gedwongen opname van patiënten die geen psychotische problematiek hebben, 
wordt zo snel mogelijk contact genomen met een andere afdeling, waar deze patiënten in 
principe voorrang krijgen op de wachtlijst, zodat ze na de eventuele bevestiging van de 
procedure zo snel mogelijk kunnen overgebracht worden. (AV ) Deze samenwerking 
verloopt niet met alle afdelingen even vlot. (Aanb) 
 

• PC Dr. Guislain heeft geen aanbod voor illegaal middelenmisbruik en de doorverwijzing 
van deze patiënten verloopt vaak moeilijk.  
Vooral bij jonge psychotici komt druggebruik steeds vaker voor, en het aanbod inzake 
dubbeldiagnose is – ook in de rest van de GGZ – niet toereikend. Er wordt gezocht naar 
manieren om daar op opname 2 mee om te gaan, onder meer door het uitwerken van een 
maatregelenbeleid. (AV) We bevelen aan om in het uitwerken van het vormingsbeleid en 
het therapieprogramma de nodige aandacht te besteden aan de specifieke noden van 
deze populatie. (Aanb) 
 

• Toewijzing van patiënten aan artsen en psychologen gebeurt vooral op basis van de 
beschikbare tijd. In bepaalde gevallen gebeurt de toewijzing wel op basis van de (op 
klinische ervaring gebaseerde) verwachting van een goede match tussen de kenmerken 
van de patiënt en de gehanteerde visie van de arts of psycholoog. (AV) 
 

• Wekelijks is er met elke arts een aparte teamvergadering, waarop alle andere disciplines 
vertegenwoordigd zijn (3 keer 1 à 1,5 uur). (AV) Een gemeenschappelijke 
teamvergadering zou de tijdsefficiëntie en de eenheid van benadering  ten goede komen. 
(Aanb) 
 

• Incidenten (vooral suïcidepogingen, agressie, ontvluchting, fouten) worden centraal 
gemeld, maar het zijn er volgens de SIT te veel om ze grondig te analyseren. (TK) Eén 
keer per jaar worden alle meldingen van de afdeling wel overlopen.  
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• De afdeling beschikt over een afdelingsspecifieke procedure bij ontslag tegen advies 
(“Wat te doen bij vraag naar ontslag op tegen-advies”, versie 05/11/2012) waarin in 4 
stappen wordt uitgelegd wat de hulpverlener moet doen: (AV) 
1. Beluister patiënt 
2. Overleg met psychiater 
3. Ondertekenen formulier 
4. Registreer in EPD 
 

• Op opname 2 wordt frequent gebruik gemaakt van de afzonderingskamers (2011: 104 
patiënten voor in totaal 275 dagen). (AV) 
 

• Het afzonderingsregister is ingebonden. Tijdens het bezoek werden drie chronologisch 
opeenvolgende afzonderingsregisters ingekeken, waarvan het meest recente pas enkele 
weken in gebruik was. 
Het oudste register was volledig in orde. (AV)  In het tweede register wachtten nog 17 
afzonderingsfiches op de handtekening van de psychiater. (NC)  
 
 

Resultaten 
 

• De resultaten van de patiënten tevredenheidsbevraging (november-december 2012) 
worden pas verwacht in maart 2013. (AV) 
 

• De afdeling beschikt over een standaard informatiebundel voor (zowel gedwongen 
opgenomen als andere) patiënten. De informatiebundel omvat: (SP) 

o een erg volledige en verzorgde onthaalbrochure van de afdeling (in 2012 
volledig herwerkt) 

o opnameverklaring 
o informatie betreffende de ombudsdienst 
o brochure: van gedwongen opname tot nazorg. 

 

9.3 Afdeling Rezonans 

 
Situering 
 

• De afdeling Rezonans is een vervolgafdeling voor psychosezorg, waarbij zorg wordt 
gegeven aan chronisch psychotische patiënten. Op deze afdeling verblijven patiënten 
doorgaans meerdere jaren. Een achttal patiënten verblijven er al meer dan 10 jaar (één 
patiënt werd in 1982 opgenomen). 
 

• De afdeling telt 22T- en14Tg-bedden en één t-plaats (samen 37).   
Op het moment van de audit verblijven er 38 patiënten op de afdeling: 33 
gehospitaliseerde patiënten, 4 dagpatiënten en 1 patiënt met nachthospitalisatie. 
De leeftijd van de patiënten varieert tussen 29 en 77 jaar. Er verblijven slechts twee 
vrouwen op de afdeling. 
 

• Er werd tijdens het bezoek aan de afdeling gesproken met het afdelingshoofd en de 
therapeutisch coördinator. De beleidsarts was afwezig sinds half december wegens ziekte.  
 

 
Beleid en strategie 
 

• Rezonans is een afdeling met gesloten deur. De uitgangsregelingen zijn niet voor alle 
patiënten dezelfde. De patiëntengroep wordt omschreven als ‘therapieresistent’ met veel 
en zware symptomatologie. (AV) 
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• De afdeling maakt deel uit van het “circuit psychosezorg” op campus Dr. Guislain. Dit 
circuit bestaat verder uit de afdelingen opname 2 (een gesloten opnamedienst),  De Klip 
(een open verblijfsafdeling) en De Saron (dagkliniek). (AV)  
 

• In 2003 maakte de afdeling een beleidsvisietekst op. Deze wordt om de vier jaar 
geëvalueerd, dit gebeurde laatst in 2012. Sinds 2006 wordt door de SIT een jaarlijkse 
zelfevaluatie opgemaakt. In 2006 werd voor het eerst een jaarlijks afdelingsbeleidsplan 
met beleidsprioriteiten opgemaakt. De beleidsdoelstellingen 2012-2014 werden gekozen 
op basis van de resultaten van de interne audit. (SP) 
 

• Binnen de afdeling zijn er heel wat overlegorganen inzake het afdelingsbeleid: (SP) 
o De SIT, bestaande uit beleidsarts, afdelingshoofd en therapeutisch coördinator 

(en eventueel afdelingsmentor), vergadert acht maal per jaar. 
o Maandelijks zijn er beleids- en of themavergaderingen met alle teamleden. 
o Maandelijks is er overleg tussen de verpleegkundigen en de zorgkundigen van 

de afdeling. 
o Tweemaandelijks is er overleg tussen de therapeuten van de afdeling. 

 

• De voorbije jaren was er geen gestructureerd overleg meer tussen het SIT van de afdeling 
en het directiecomité. (Aanb) Vooral voor de bespreking van de toekomstige 
beleidsstrategische keuzes voor deze afdeling lijkt dit aangewezen.  
 

• We bevelen aan om overleg op te starten met afdelingen met een gelijkaardige 
‘therapieresistente’ doelgroep in andere voorzieningen. (Aanb) 
 

 
Middelen 
 

• De afdeling is gehuisvest in een gebouw dat dateert van 1997. (AV) Hoewel de afdeling 
qua infrastructuur slechts voorzien is voor 30 patiënten, overnachten er tot 36 patiënten. 
Op zes van de acht tweepersoonskamers verblijven systematisch drie patiënten. Als 
gevolg hiervan zijn deze patiënten zeer eng behuisd. Dit heeft gevolgen voor de 
slaapkwaliteit, het niveau van hygiëne, dit lokt spanningen, frustratie en soms zelfs 
agressie uit. (TK) 
 
 

Medewerkers 
 

• Gezien de grote zorgbehoevendheid van de patiënten wordt er binnen het ziekenhuis 
geopteerd voor een overwicht aan verplegend en verzorgend personeel in de equipe van 
deze afdeling. De equipe telt: (AV) 

o 5,9 VTE bachelors psychiatrisch verpleegkundigen 
o 5,15 VTE gegradueerde verpleegkundigen, met specialisatie psychiatrisch 

verpleegkundige 
o 2,4 VTE vaste nachtdienst 
o 3,9 VTE zorgkundigen 
o 0,5 VTE logistiek personeel 
o 1 VTE bachelor orthopedagogie 
o 0,5 VTE maatschappelijk assistent 
o 0.5 VTE psycholoog 
o 1,3 VTE andere therapeuten 

In 2012 verlieten twee personeelsleden de afdeling en werden drie nieuwe medewerkers 
ingeschoold. 
 
Er is een relatieve onderbestaffing binnen de personeelsequipe. (TK) 

o Dagelijks is er slechts één therapeut aanwezig op de afdeling. 
o Er is een halftijds psycholoog. Binnen deze halftijdse aanstelling dienen directe 

patiëntencontacten, indirecte patiëntencontacten, de therapeutische 
coördinatie en de aansturing van de afdeling als SIT-lid te gebeuren. Voor al 
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deze aspecten is te weinig tijd voorzien,  wat gevolgen heeft voor de zorg voor 
patiënten. 

o De beleidsarts is 8 u/week aangesteld voor deze afdeling, dit betekent in 
praktijk 1 uur/dag.  Binnen dit uur/dag dienen zowel directe patiëntencontacten, 
als indirecte patiëntencontacten en de aansturing van de afdeling als SIT-lid te 
gebeuren.  Voor al deze aspecten is te weinig tijd voorzien,  wat gevolgen 
heeft voor de zorg voor patiënten. Bij afwezigheid van de beleidsarts (op 
moment van de audit is de beleidsarts 1,5 maand afwezig wegens ziekte) 
worden de patiëntenbesprekingen opgeschort, evenals het beleidsmatig 
aspect van de medische aansturing. 

o In 2012 werd slechts met 50% van de medewerkers een functioneringsgesprek 
gehouden. 

o Er werd in 2012 288 uren beroep gedaan op de mobiele equipe. 
o De vormingsmogelijkheden zijn beperkt door de krappe bestaffing, er wordt 

vaak gekozen om een vorming niet te volgen omdat dit ten koste van de zorg 
gaat op die momenten. 6 medewerkers volgden in 2012 minder dan 5u 
vorming (de som van intern en extern gevolgde specifieke vorming).  

o Aansturing van de afdeling gebeurt voornamelijk door het afdelingshoofd en de 
therapeutisch coördinator. Medewerkers van de werkvloer zijn weinig 
betrokken bij het beleidsniveau van de afdeling, er zijn geen initiatieven 
omtrent verbeterprojecten of op het vlak van innovatie vanop de werkvloer. 
Slechts een beperkt aantal taken van het afdelingshoofd worden gedelegeerd 
aan de medewerkers. 
 

• Maandelijks is er op deze afdeling een teamoverleg met als onderwerp  ‘koppen bij 
elkaar’. Dit overleg is een forum waar ruimte is voor emotionele ondersteuning en 
intervisie binnen het team, wat gezien kan worden als een voorbeeld van ‘zorg voor 
zorgenden’ op afdelingsniveau. (SP) 
 

• Geen enkel teamlid, uitgezonderd de afdelingsbeleidsarts, volgde een bijkomende 
therapeutische opleiding. (Aanb) 
 
 

Processen 
 

• Er zijn op de afdeling geen streefdoelen of afspraken gemaakt omtrent het minimum 
aantal contacten tussen therapeuten en patiënten. (TK)  Er zijn grote variaties qua 
frequentie tussen de verschillende patiënten: 

o Sommige patiënten worden wekelijks gezien door de psycholoog, terwijl 
andere maar één maal per jaar op gesprek gaan bij de psycholoog. 

o Sommige patiënten worden wekelijks door de psychiater gezien, terwijl er bij 
andere patiënten tijdens een opname maanden lang geen consult is bij de 
psychiater. 
 

• Er zijn meerdere overlegmomenten binnen het team over de zorg voor patiënten: (AV) 
o Wekelijkse miniteams, met alle disciplines, behalve de arts. 
o Tweemaandelijks therapeutenoverleg over casussen. 
o Maandelijkse patiëntenbesprekingen met alle betrokken disciplines. 

 
Elke patiënt wordt één maal per jaar multidisciplinair besproken, in aanwezigheid van alle 
disciplines, ook de arts. De frequentie van jaarlijks een half uurtje bespreking is te laag. 
(TK) Communicatie over patiënten (Bv over toename van psychotische uitingen bij een 
patiënt met mogelijks veiligheidsrisico)  tussen de therapeuten en de arts verloopt soms 
via mail, gezien het beperkt aantal overlegmomenten over patiënten met de arts erbij. In 
het verleden werd een frequentie van twee maal per jaar aangehouden en had men het 
gevoel meer resultaat te kunnen boeken. 
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• De afdeling wordt geconfronteerd met grote problemen op het vlak van uitstroom. Men 
vindt geen gepaste woonvormen voor deze patiëntengroep met zware zorgbehoefte en 
ernstig psychotische symptomatologie. (AV) 
Vanuit de afdeling worden verschillende vormen van nazorg geboden: (SP) 

o Er is sinds enkele jaren een aanbod van dagtherapie op de afdeling. Patiënten 
die in de buurt wonen, worden door het personeel soms thuis opgehaald. 

o Men tracht steeds een crisisbed vrij te houden, voor korte heropnames, bv.  
vanuit PVT. Op deze manier kunnen langdurige opnames vermeden worden. 

o Bemoeizorg aan huis bij patiënten in BW. 
o Ondersteuning van de familie na ontslag naar huis. 

 
 
Resultaten 
 

• Men beschikt over weinig cijfergegevens of meetresultaten om de organisatie van de 
afdeling, het beleid en de kwaliteit van zorg te toetsen. Het bestaande materiaal waarover 
men centraal beschikt wordt niet allemaal aan de afdelingen teruggekoppeld. Zo hebben 
afdelingshoofden bv. geen overzicht van de gevolgde uren vorming op jaarbasis van hun 
personeelsleden.  (TK)  
 

• 80% van de patiënten op de afdeling vallen binnen de doelgroep van psychosezorg. 20% 
zijn niet-psychotische patiënten met zeer complexe problematiek. (AV) 
 

• Jaarlijks worden de cijfergegevens over het aantal afzonderingen geëvalueerd. Hieruit 
bleek dat er de voorbije 10 jaar geen enkele afzondering met fixatie gebeurde. (SP)  
 

• Het gebruik van een individueel behandelplan is sinds 2007 als een beleidsprioriteit 
geformuleerd in het beleidsplan van de afdeling. In de daaropvolgende jaren werd een 
behandelplan uitgewerkt, doch dit instrument is in het geheel van andere prioriteiten op de 
achtergrond geraakt.  Op het moment van de audit is geen individueel behandelplan in 
gebruik op de afdeling. (TK) De uitrol zal starten in februari 2013. 
 

 

9.4 Afdeling De Kedron 

Situering 
 

• De Kedron is een opnamedienst voor ouderenpsychiatrie. 
 

• Deze afdeling is gesitueerd op campus Dr. Guislain in een gerenoveerd gebouw en 
beschikt over 27 Sp-bedden en 3  t-dag plaatsen. Alle lokalen bevinden zich op het 
gelijkvloers.  
 

• Er werd tijdens de audit gesproken met de therapeutisch coördinator en met het 
afdelingshoofd. 

 
 
Beleid en strategie 
 

• De afdeling wordt geleid door de SIT (Stuurgroep Interdisciplinair Team), bestaande uit 
het afdelingshoofd, de therapeutisch coördinator en de afdelingsarts. Deze SIT komt om 
de twee maanden bijeen en bepaalt autonoom de strategieën rond het afdelingsbeleid. 
Op de afdeling wordt er daarnaast om de 6 weken een IDBT (of interdisciplinair 
beleidsteam) georganiseerd. Hieraan nemen alle disciplines deel (therapeuten, 
maatschappelijk werker, verpleging, zorgkundigen, logistiek assistent), behalve de artsen. 
Zowel van de SIT als van het IDBT wordt er een verslag gemaakt dat raadpleegbaar is 
voor alle teamleden. Beide agenda’s zijn nauw met elkaar verbonden. (AV) 
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• Het afdelingsbeleid is neergeschreven in drie beleidsdocumenten die jaarlijks 
geactualiseerd worden: elk jaar wordt zo een afdelingsbeleidsplan opgemaakt (laatste 
update november 2012), een afdelingsspecifiek vormingsplan en een lijst van 
beleidsprioriteiten voor de afdeling. Deze documenten vormen ook de basis voor 
agendapunten tijdens de beleidsvergaderingen van SIT en IDBT. (AV) 
 

• De doelgroep (ouderen met psychische problemen) is omschreven in een uitgebreide 
identificatiefiche die links bevat met de basisopdracht van het ziekenhuis. Deze 
inclusievoorwaarden zijn geïntegreerd in het afdelingsbeleidsplan. Er zijn een beperkt 
aantal exclusiecriteria opgesomd. Uitzonderingen op de inclusiecriteria (bv. leeftijd) zijn 
per individuele casus bespreekbaar. In de praktijk worden weinig patiënten weg gefilterd. 
Door deze manier van werken worden patiënten met een breed gamma van 
pathologiebeelden opgenomen. (AV) 

 

• De medewerkers proberen de patiënten te betrekken bij de werking van de dienst tijdens 
de wekelijkse patiëntenvergadering.  Hier worden het activiteitenprogramma en het menu 
besproken, maar er is ook ruimte voor suggesties van de patiënten. De inbreng van de 
patiënten betreffende de organisatie van de afdeling is eerder matig.  
Familie wordt enkel ad hoc (informeel) bevraagd. Het wordt aan hen overgelaten om 
spontaan contact op te nemen met de medewerkers. 
We bevelen aan om te bekijken hoe de actieve participatie van patiënten en familie in de 
werking van de afdeling kan verhoogd worden. Het verzorgen van verslaggeving van dit 
soort overleg kan ook een bijdrage leveren omdat de suggesties van de patiënten en de 
familie dan een minder vrijblijvend karakter krijgen en opvolging mogelijk wordt. (Aanb) 

 
 
Middelen 
 

• De 27 Sp-bedden zijn verdeeld over 5 eenpersoonskamers en 11 tweepersoonskamers. 
Er zijn geen meerpersoonskamers. Daarnaast zijn er nog 3 stoelen dagtherapie. (AV) 
Het aantal eenpersoonskamers is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. (Aanb) De 
vijf eenpersoonskamers worden in de praktijk gebruikt om patiënten met storend gedrag 
apart te leggen, al dan niet gefixeerd. Men kan hierdoor niet ingaan op een (niet-
medische) vraag van een patiënt naar een eenpersoonskamer. Hierdoor dienen ook vaak 
kamerwissels te gebeuren. 
 

• De afdeling heeft verschillende lokalen die gebruikt worden als therapieruimte. Zo is er 
een ruim lokaal voor ergotherapie met een goed uitgeruste keuken. Dit ergolokaal wordt in 
de praktijk ook door andere disciplines gebruikt. De zaal voor dagpatiënten wordt ook 
gebruikt voor bewegingstherapie (bv. hometrainers). Er zijn bureaus en een afgesloten 
binnentuin beschikbaar. (AV) 
 

• Alle bedden zijn van het hoog-laag-type. Er is een hoog-laag bad. Een tillift wordt gehuurd 
als een patiënt opgenomen is waarvoor dat vereist is, maar de meeste patiënten zijn 
voldoende mobiel. (AV)   
 

• De afdeling is ingericht volgens de ROT-principes: gekleurde gangen, gebruik van foto’s 
van patiënten en medewerkers op deuren van kamers en bureaus, pictogrammen, … Er is 
ook een fraai reminiscentielokaal. (SP)    
 

• Er zijn een aantal architectonische knelpunten: (TK) 
o Op de afdeling is er geen afzonderingskamer. In uitzonderlijke gevallen wordt 

er gebruik gemaakt van de afzonderingskamers op de crisisinterventie. 
o Er is geen aparte ruimte waar familieleden en ouderen elkaar kunnen 

ontmoeten. Familieleden zitten tijdens de bezoekuren in de leefgroep tussen 
de andere patiënten.  

o Er is een gebrek aan eenpersoonskamers.  
o Er is geen prikkelarme ruimte waar onrustige patiënten even kunnen verblijven. 

Patiënten worden soms afgezonderd in de gang als time-out. 
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o De verpleegpost is te krap. 
 

 
Medewerkers 
 

• De afdelingsarts is neuropsychiater en is wekelijks ongeveer 9u beschikbaar voor de 
patiënten van De Kedron. Alle nieuw opgenomen patiënten worden door de afdelingsarts 
gezien. Hij is daarnaast ook hoofdarts van het ziekenhuis.  Een internist van het AZ Sint-
Lucas komt twee maal per week en op de andere weekdagen is een huisarts oproepbaar 
voor de aanpak van de courante (niet-psychische) pathologie. (AV) 
 

• De therapeutisch coördinator van De Kedron is ergotherapeut. Ze geeft voor ongeveer 4/5 
van haar tijd therapie op de afdeling en besteedt 1/5 aan de coördinatietaak. Daarnaast is 
ze binnen het ziekenhuis ook voorzitter van de vakwerkgroep ergotherapie. (AV) 
 

• Naast de artsen bestaat het team uit volgende zorgverstrekkers: (AV)   
o Afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige: 1 VTE 
o Bachelor psychiatrische verpleegkunde: 1,3 VTE 
o Bachelor ziekenhuisverpleegkunde: 0 
o Gediplomeerde verpleegkundige (kwalificatieniveau 5) met specialisatie 

psychiatrie: 6,86 VTE 
o Gediplomeerde verpleegkundige (kwalificatieniveau 5): 0 
o Maatschappelijk assistent: 0,5 VTE 
o Psycholoog: 0,8 VTE 
o Ergotherapeut: 0,75 VTE 
o Bewegingstherapeut: 0,25 VTE 
o Zorgkundige: 2,75 VTE 
o Logistiek assistent: 0,75 VTE 

Het totaal aantal (11,9 VTE) verzorgenden volstaat volgens de vereisten voor 27 Sp-
bedden met gemiddeld 87% bezetting. (AV) Er is een tekort van ongeveer 5 VTE 
bachelorverpleegkundigen (2,3 VTE aanwezig t.o.v. 7,3 VTE vereist volgens de norm). 
(NC) 
Patiënten kunnen op indicatie behandeld worden door een diëtist, door een logopedist die 
drie maal per week langskomt (AV) en door een kinesist. De norm bepaalt dat 0,45 VTE 
kinesist moet toegewezen zijn aan een afdeling psychogeriatrie met 27 Sp-bedden en een 
gemiddelde bezetting van 87%. (NC) Deze afdeling kan, gezien het zorgprofiel van de 
patiënten, zeker baat hebben bij een uitbreiding van het VTE bewegingstherapeuten. 
De meerwaarde van het inschakelen van een muziektherapeut en van geriatrische 
verpleegkundigen voor deze doelgroep kan best bekeken worden.  (Aanb) 
 

• De beschikbaarheid (1,6 VTE) van therapeuten binnen het team (psychiater, psycholoog, 
ergotherapeut en bewegingstherapeut) voor specifieke behandelactiviteiten is beperkt. 
(TK) 

o Er wordt proportioneel veel meer groepstherapie georganiseerd dan 
individuele begeleiding. Er is onvoldoende tijd voor individuele gesprekken met 
psycholoog en psychiater. 

o Alle medewerkers worden beschouwd als multifunctioneel inzetbaar. 
Verpleegkundigen nemen in die visie geregeld therapeutische taken over van 
ergotherapeuten, bewegingstherapeuten. De potentiële meerwaarde van de 
specifieke expertise van vaktherapeuten wordt onderbenut. 

o De medewerkers van de afdeling begeleiden jaarlijks verschillende stagiairs 
gedurende langere periodes (tot drie maanden). Deze studenten nemen soms 
het werk over van vaste medewerkers. Het gaat dan om bachelorstudenten in 
relevante disciplines, zoals psychologie, ergotherapie, verpleegkunde.  

o In 2012 werd op De Kedron 122 keer (976 uren) beroep gedaan op de mobiele 
equipe, meestal wegens uitval door ziekte van en vaste medewerker. Deze 
mobiele medewerkers kunnen niet steeds de finesses van de specifieke 
werking en doelgroep van de afdeling beheersen. 
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o Op de afdeling leeft een subjectief gevoel van hoge werkdruk bij de 
medewerkers.  
 

• De nachtdienst wordt steeds verzekerd door één verpleegkundige uit een vast team van 
nachtverpleegkundigen. Dit team wordt aangestuurd door een eigen 
afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige. (AV) Deze nachtverpleegkundigen worden 
toegewezen aan De Kedron zodat ze de specificiteit van de doelgroep kennen. Ze nemen 
deel aan overlegmomenten en werken een tweetal keer per jaar overdag op de afdeling. 
(SP)  

 

• Nieuwe medewerkers krijgen op De Kedron begeleiding door een geselecteerde en 
opgeleide mentor en ook een inscholingsmap met een eerste deel over het ziekenhuis en 
een tweede deel dat afdelingsspecifiek is. Bij dit laatste deel hoort een checklist van 
Kedronspecifieke onderwerpen die moeten gezien zijn door de nieuwe medewerker. (AV)  

 

• Er wordt geen verlof of vorming geweigerd omwille van personeelstekort. (AV) 
 

• Er gebeurden slechts enkele functioneringsgesprekken, voornamelijk door tijdsgebrek. 
(TK)  

 

• De laatste opleiding rond omgaan met agressie, waar het volledige team aan deelnam, 
dateert van 2006. Voor nieuwe medewerkers is er vanuit het ziekenhuis de GOMA-
opleiding.  
Het personeel van De Kedron beschouwt de patiënten-subpopulatie als zodanig specifiek, 
dat de ziekenhuisbrede agressieaanpak op hen niet van toepassing is. In die optiek kiezen 
zij voor een eigen aanpak van agressie (validationtherapeutisch model). (AV) We bevelen 
aan vorming omtrent agressie voldoende regelmatig te herhalen. (Aanb) 
 

 
Processen 
 

• De Kedron werkt met de zorgmodule voor opname ouderenpsychiatrie (voltijds + partiële 
hospitalisatie). Men onderscheidt hierbij de indicatiestelling, de behandeling (specialistisch 
en methodisch) en de begeleiding en verzorging van patiënten met een psychoörganische 
en/of functionele psychopathologie (zowel lichamelijk, psychisch als sociaal). Men 
hanteert geen bepaald psychotherapeutisch model, maar volgt een eclectische basisvisie 
voor de aanpak van deze gevarieerde patiëntenpopulatie. (AV) 
 

• De werking op de afdeling is sterk gestructureerd onder vorm van een multidisciplinair 
zorgpad waarvan een flowchart bestaat die de stappen en verantwoordelijkheden voor de 
voorbereiding, de opname, de behandeling en het ontslag van de patiënten schematisch 
voorstelt. (SP) 
De voorbereiding van de opname, met inbegrip van de contacten met verwijzers, 
gebeuren meestal door het afdelingshoofd en de maatschappelijk werkster. Alle 
aanvragen dienen gestaafd te worden met voldoende medische gegevens. Steeds wordt 
binnen de SIT bekeken of de afdeling een antwoord kan bieden op de gestelde hulpvraag. 
Bij de opnameprocedure hoort een checklist met taken. 
De eigenlijke opname gebeurt door een verpleegkundige aan de hand van het 
gestructureerd stappenplan, zodat een geïndividualiseerd behandelplan kan opgemaakt 
worden tijdens een eerste multidisciplinaire patiëntenbespreking.  Er is ook een 
ontslagprocedure met een praktische lijst van taken bij ontslag. (AV) 
 

• Er wordt niet gewerkt met een gestandaardiseerd opnameaanvraagdocument dat de 
verwijzer kan invullen. (Aanb) 

 

• Door de grote diversiteit van de opgenomen ziektebeelden, wordt veel aandacht besteed 
aan de diagnostiek. (AV) Er gebeuren heel wat gestandaardiseerde testen voor 
(psycho)motore en ADL-diagnostiek. De scores van deze testen komen in het 
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elektronische patiëntendossier.  
Er is een aanbod van individuele-, groeps-, en ADL-therapie.  
Er is geen specifiek therapieaanbod ’s avonds en in weekend. 

• De patiënten en de familie participeren niet actief (niet op gestructureerde wijze) aan de 
uitwerking en sturing van hun behandeldoelen en behandelplannen. We bevelen aan om 
te bekijken hoe de betrokkenheid van patiënt en familie voor hun eigen behandeling kan 
verhoogd worden. (Aanb)    

 

• De afdeling is gesloten. De buitendeur kan van binnenuit alleen door een personeelslid 
met een sleutel geopend worden. Deze specifieke werking leidt tot influx van specifieke 
patiëntengroepen, zoals ernstige gedragsstoornissen en gedwongen opnames. (AV) 
 

• Intern wordt vooral samengewerkt met opname 2 en ook met crisisinterventie in functie 
van gedwongen opnames. (AV) 
 

• In voorbereiding op ontslag kunnen testweekends in de thuissituatie georganiseerd 
worden. (SP)   

 

• De patiënten worden niet gezien door een geriater. Er bestaat wel een, niet-
gestructureerde, samenwerking met de geriatrische dienst van het AZ St.-Lucas in het 
kader van verwijzingen. (AV)   
 

• Thuismedicatie wordt steeds bekeken door de arts. Meegebrachte medicatie wordt ofwel 
terug mee naar huis gegeven, ofwel opgeborgen in een aparte schuif zodat ze niet kan 
gebruikt worden tijdens de opname. (AV)    
 

• Hoewel toewijzing van verpleegkundigen aan deze patiënten een meerwaarde zou kunnen 
zijn (ROT-logica), is dit niet realiseerbaar door het grote aantal deeltijds werkenden op De 
Kedron. (AV)  
 

• Dagelijks komen afwisselend een 6 tal patiënten naar de afdeling voor de drie “stoelen” 
dagopname. Zij volgen het gewone therapeutische programma mee van de 
gehospitaliseerde patiënten, maar hebben wel een eigen ruimte. (AV)    
 

• Het afzonderingsbeleid van het ziekenhuis wordt niet gevolgd op de psychogeriatrische 
afdeling. De Kedron heeft een eigen beleid betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Er is een document over fixatie op De Kedron dat interdisciplinair werd opgemaakt. Hierin 
wordt de visie omtrent fixatie beschreven en het zou ook een fixatieprocedure bevatten. 
(AV)  
Er werden verschillende knelpunten vastgesteld  inzake dwangmaatregelen. (TK)  

o Een concrete en praktische procedure voor fixatie is niet terug te vinden in dit 
document.  

o In de visietekst staat letterlijk dat fixatie geen efficiënt middel is, en bovendien 
risico’s inhoudt, bij gebruik voor valpreventie en bij onrust. Toch blijken dit in de 
praktijk twee veel voorkomende indicaties te zijn voor fixatie van patiënten.  

o In de tekst wordt gesuggereerd dat fixatie een hulpmiddel is bij tekort aan 
toezicht door een krappe bestaffing (bv. verschil in beleid ’s nachts en 
overdag). 

o Men ziet fixatie als een therapeutisch middel dat noodzakelijk is bij deze 
patiëntendoelgroep, wat in tegenspraak lijkt met de visie dat men streeft naar 
een fixatiearm beleid (zo weinig mogelijk en zo kort mogelijk).  

o Men beschikt op de afdeling niet over een afzonderingsruimte. In uitzonderlijke 
gevallen zal men een patiënt voor separatie overbrengen naar een andere 
afdeling, maar meestal neemt men zijn toevlucht tot fixatie bij ernstige 
gedragsstoornissen.  

o Afzondering wordt soms wel toegepast, door bv. het afsluiten van een kamer of 
het “op de gang zetten” van een patiënt. Men beschouwt dit als een time-out 



65 

Auditverslag PC Dr. Guislain, Gent , E900, januari 2013 
 

periode in een prikkelarme omgeving. Afzondering in een gesloten kamer 
wordt niet als afzondering geregistreerd. (NC) 

o In geval van fixatie wordt dit beknopt (één zin) neergeschreven in het EPD 
(Regas). Er worden verder geen notities (observaties, evaluaties, 
besprekingen, …) systematisch genoteerd in het patiëntendossier. Er is geen 
faciliterend sjabloon (tabblad, module, …) met in te vullen onderwerpen over 
fixatie voorzien in het EPD.  

o Er is geen systematische registratie van de fixaties, het aantal fixaties in 2012 
kan niet achterhaald worden. Op de dag van het auditbezoek waren op De 
Kedron twee patiënten gefixeerd, waarvan één permanent.  
 

 
Resultaten 
 

• De therapeutische visie werd volledig met eigen expertise ontwikkeld. De 
hulpverleningsmethodieken werden niet getoetst aan gevalideerde richtlijnen. (Aanb) 
 

• De opnamepolitiek van De Kedron is duidelijk samengevat in een opnamebrochure voor 
verwijzers. (SP) De werking werd verder ook actief kenbaar gemaakt via PopovGGZ. We 
bevelen aan om ook op de website deze nuttige informatie over De Kedron beschikbaar te 
stellen. (Aanb)    

 

• De meeste opnames (95%) zijn vooraf gepland: 19% vanuit een ouderenvoorziening en 
75% vanuit een ander ziekenhuis. In een minderheid van de gevallen kan een opname 
rechtstreeks gebeuren bv. via huisarts of familie (1%) of via de afdeling opname 2 (4%) in 
geval van gedwongen opname. (AV) 
 

• De bezettingsgraad voor de 27 Sp-bedden bedroeg 87% in 2012. Voor de 3 t-dagbedden 
was dat gemiddeld 76%. (AV)   
 

• De duur van een opname bedraagt gemiddeld drie maanden maar is sterk wisselend 
tussen 1 week en 1 jaar, afhankelijk van de individuele casus en hulpvraag. Uitersten 
waren verblijfsduren van 1 dag (1 casus) en meer dan 3 jaar verblijf (4 casussen). (AV)  
 

• In het kader van uitkomstenmeting wil men een aantal (diagnostische) testen van bij de 
opname herhalen na een periode van behandeling, zodat een eventueel verschil met de 
beginsituatie kan geobjectiveerd worden. (AV)   
 

• Relevante kerncijfers (ligduur, bezettingsgraad, …) zijn beschikbaar op centraal niveau. 
(AV) Ze worden niet onder geanalyseerde vorm (met duiding) teruggekoppeld door de 
stafmedewerkers naar de afdeling. Sommige relevante cijfers worden niet teruggekoppeld 
en het is voor de afdelingsmedewerkers niet steeds duidelijk of ze beschikbaar zijn (bv. 
aantal fixaties, aantal gedwongen opnames). (TK)  
 

• Er is een samenwerkingsovereenkomst met WZC Toevlucht van Maria in het kader van de 
Sp-erkenning en nog met andere WZC in functie van opname- en ontslagbeleid. (AV) 

 

• Het therapeutisch project ZORG in het kader van het ontslag van chronische 
psychiatrische patiënten en continuïteit van zorg is sinds april 2011 stopgezet wegens 
gebrek aan financiering van dit project). (AV) 

 

• Er bestaat een samenwerking met regionale algemene ziekenhuizen onder meer door 
participatie in externe werkgroepen (werkgroep NOGGGG, Netwerk Ouderen Geestelijke 
Gezondheidszorg Groot Gent, en subwerkgroep G-GGZ). (AV) 
 

• Bij ontslag produceert Regas automatisch een multidisciplinaire ontslagnota en een 
medische ontslagbrief die met de patiënt mee gaat voor de verdere opvolging. (AV) 
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• In 2012 waren er een 10-tal gedwongen opnames; in 2013 op het moment van de 
inspectie al 4. (AV)   
 

• De afdeling heeft een eigen informatieve brochure voor patiënten en familie. (AV) 
 

 

 


