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1. Situering 

 

Het P.C. Dr. Guislain zet zich in voor kwetsbare personen, expliciet voor 

patiënten met een ernstige en complexe psychiatrische problematiek. In het 

hulpverleningsproces vertrekken we maximaal vanuit het groeipotentieel, de 

krachten en de talenten van de personen in kwestie en hun omgeving.  

 

De kinderpsychiatrische afdeling, Fioretti, vormt een verbijzondering door de 

specifieke kwetsbaarheid van kinderen en jongeren met een verstandelijke 

beperking en een complexe psychiatrische problematiek. Gezien de moeilijke en 

kwetsbare periode in hun leven en dat van hun ouders en ruimere omgeving, 

vinden wij als voorziening maatschappelijke verantwoording des te belangrijk. 

 

Fioretti kwam na een klachtonderzoek in juni 2015 extra in de kijker te staan. 

Publicatie in de media, parlementaire opvolging en nauwgezette opvolging door 

het agentschap zorg en gezondheid noopte ons om kritischer stil te staan bij onze 

werking. Vanuit deze kritische analyse worden gestaag de knelpunten 

weggewerkt zonder hierbij de positieve elementen en krachten te bannen. Dit 

leidt tot een meer integraal en duurzaam beleid.  

 

Dit beleid is na een opvolgaudit in juni 2016 en een opvolggesprek met het 

agentschap zorg en gezondheid op 18/10/2016 goedgekeurd door de 

zorginspectie mits de garantie om stapsgewijs het gevoerde beleid verder uit te 

bouwen.  Het proces in deze afdeling is gekaderd binnen het ruimer beleid van 

P.C. Dr. Guislain (zie: psychiatrierapport ziekenhuis: aanpak en groei na 

zorginspectierapport 2013).   

 

De opvolging focuste op de domeinen leiderschap (2.1.), afzonderingsbeleid 

(2.2),  agressiepreventie (2.3.), infrastructuur (2.4.), medewerkersbeleid (2.5.) 

en het verbeterbeleid (2.6.). In §2 geven we per domein de stand van zaken 

weer. Deze acties zijn besproken en erkend door het agentschap zorg en 

gezondheid.  
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2. Stand van zaken per domein  

  
2.1 Leiderschap 

 

Na een moeizamere periode met personeelswissels binnen het leidinggevend 

team (periode 2015 – najaar 2016), zijn de bouwstenen voor het  leidinggevend 

kader gelegd:  

 

- In lijn met de aanbeveling vanuit de zorginspectie, kiest P.C. Dr. Guislain voor de 

uitbouw de cluster kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke 

beperking en psychiatrische problematiek. Sinds oktober 2016, is de 

zorgmanager in functie om het circuit vorm te geven en beide afdelingen, 

waaronder de afdeling Fioretti, sterker aan te sturen en te ondersteunen. 

- Het leidinggevend team op afdelingsniveau is vorm gegeven. Om de continuïteit 

te maximaliseren zijn deze personen extra ondersteund door de directie, een 

senior afdelingshoofd die de overgang mee op de werkvloer ondersteunde, de 

kwaliteitscoördinator en de medewerker patiëntveiligheid die de continuïteit van 

de actiepunten op basis van de interne audit en de audit zorginspectie 

ondersteunen.  

- De borging van de acties uit de audits werd gemaximaliseerd door een gefaseerd 

traject  ‘de fleximatrix’ (ondersteund door een externe consultant, Arteria: 

Katrien Sorgeloos).  De voorgaande jaren was deze visie en methodiek door het 

leidinggevend team van afdeling opname 3 en de kwaliteitscoördinator 

ontwikkeld. Gezien de positieve ervaringen op het vlak van borging van 

processen, is er voor gekozen om vanuit dit traject een doorgroei te verzekeren 

op het vlak van gedeeld leiderschap en integraal kwaliteitsbeleid in Fioretti.  

 
 

2.2 Afzonderingsbeleid  

 

De zorgmanager van de cluster verstandelijke beperking en psychiatrische 

problematiek heeft als opdracht om voor het volledige centrum de expertise 

m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen verder uit te bouwen. Dit omvat zowel 

de visie, als de procedures en richtlijnen als de opvolgingscycli op basis van 

indicatoren. Hij wordt hierbij ondersteund door een facilitair stafmedewerker die 

0,2 VTE vrijgesteld is om de infrastructuur mee vorm te geven in functie van de 

inhoudelijke noden van het afzonderingsbeleid.  

 

Samen met het aanstellen van een specifieke dossier-eigenaar voor 

vrijheidsbeperkende maatregelen werd een vernieuwd beleid uitgerold. 

Aan de hand van een ‘tour de Guislain’ wordt op alle afdelingen een dialoog 

georganiseerd met het volledige team omtrent dwangmaatregelen, in het 

bijzonder afzondering.  Daar wordt in de eerste plaats gebouwd aan een gedeelde 

visie (gebaseerd op een evenwicht tussen therapeutische, ethische en juridische 

perspectieven) met volgende pijlers. 

- Iedere afzondering is er eigenlijk één te veel: afzondering dient ten allen tijde 

vermeden te worden en geldt steeds als ultieme uitzonderingsmaatregel. 

- Er kan pas over gegaan worden tot afzonderen als alle andere, minder 

ingrijpende interventies, zijn uitgeput. Preventief beleid (met inbegrip van 

signaleringsplannen en heldere afdelingsregels) is de ‘bescherming’ tegen 

afzonderen. 
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- De enige indicatie voor afzondering is acuut gevaar voor de patiënt of voor de 

omgeving. 

- De periode van afzondering dient zo kort mogelijk gehouden te worden en wordt 

gezien als ‘intensive care’.  In dat kader dient er niet minder maar meer toezicht 

en contact te zijn. 

- Als er dan toch wordt afgezonderd, dient dit te gebeuren op basis van 

transparante, algemeen gekende, evidence based richtlijnen en procedures, 

optimaal in dialoog met patiënt en zijn/haar context. 

 

Naast deze visie en principes worden zowel op afdelingsniveau als op centraal 

niveau verbeteracties gepland op basis van analyse cijfergegevens en op basis 

van patiëntenparticipatie. Conform de veranderende visie, merken we een 

spectaculaire daling op het vlak van de duurtijd van de afzonderingen. Bovendien 

monitoren we de laatste 6 maanden een sterk dalende trend op het vlak van 

aantal afzonderingen en het aantal afgezonderde patiënten. 

 

In Fioretti worden de cijfergegevens systematisch geanalyseerd: zowel de reden, 

als de duurtijd als het aantal afzonderingen om hier verbeteracties op te enten.  

 

Tot slot wordt dit beleid geflankeerd met een VTO-beleid voor alle 

zorgmedewerkers.  Ook hier is preventie en geweldloos omgaan met agressie de 

basis. 

 

 
2.3 Agressiepreventie  

 

Op het vlak van agressiepreventie zijn er verschillende acties ondernomen, o.m.: 

- Een aangepast opnamebeleid 

- Agressie – incidenten worden gemeld in het EPD. In het EPD zijn rapporten 

beschikbaar om de gemelde agressie – incidenten op de diverse niveaus in de 

organisatie te analyseren en het beleid bij te sturen. 

- Kinderen en jongeren hebben meer de mogelijkheid tot contactname met de 

buitenwereld (aanpassing bezoekregeling, gebruik GSM, ..).  

- In 2015 -2016 hebben alle medewerkers een vorming rond omgaan met agressie 

en crisisontwikkeling doorlopen, specifiek op maat van de doelgroep Fioretti.  

- In het kader van deze vormingen werden ondersteunende methodieken 

ontwikkeld en aangeleerd, zoals de vroegsignaleringsplannen die in dagdagelijkse 

werking ingebed zijn.  

- Zorg op maat wordt verder ontwikkeld en is een onderdeel van de fleximatrix 

met specifieke eigenaars (de afdelingspsychologen).  
 

 
2.4 Infrastructuur  

 

Op lange termijn wordt er een nieuwe accommodatie voor de afdeling Fioretti 

gebouwd. Ondertussen zijn er infrastructurele aanpassingen binnen de 

mogelijkheden van de huidige accommodatie. Deze zijn al in een ver gevorderd 

stadium.  

 

In overleg met de andere partners op het domein, kunnen er extra faciliteiten 

benut worden (o.a. buitenspeelruimte). Dit is van belang in het kader van een 

preventief de –escalatiebeleid en zorg op maat.  
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In de samenwerking tussen de zorgmanager vrijheidsbeperkende maatregelen – 

facilitair stafmedewerker wordt het infrastructurele totaalconcept van 

vrijheidsbeperkende maatregelen opnieuw uitgewerkt zodat er voldoende 

garantie naar patiënt – en medewerkersveiligheid. Hiertoe heeft een kerngroep 

met medewerkers uit diverse afdelingen (met afzondering) zich laten inspireren 

door goede praktijken in andere voorzieningen. Bij uitstek op Fioretti wordt fors 

geïnvesteerd in infrastructurele aanpassingen: één afzonderingskamer wordt 

afgebouwd en er wordt een continuüm opgebouwd van (open) comfortroom, 

(open) herstelkamer en ultiem afzonderingskamer die veel ‘kindvriendelijker’ 

wordt verbouwd: zachte materialen, kleuren, geen fixatiebed meer maar zachte 

slaapbank,…). 

 

 
2.5 Medewerkersbeleid 

 

In de audit van juni 2016 stelt de zorginspectie vast dat het beschikbare 

personeel efficiënter ingezet wordt in functie van de noden van de 

patiëntengroep.  

 

Sinds juni 2016 is het personeelsverloop sterk teruggedrongen en het aantal 

arbeidsongevallen sterk gedaald (in 2016 slechts 6, waaronder 2 ten gevolge van 

agressie). 

 

In de daaropvolgende periode is de nachtdienst in Fioretti aangevuld met 

minimaal één extra zorgkundige. 

 

Alle medewerkers hebben een meerdaags vormingstraject doorlopen m.b.t. de 

relationele grondhouding en het preventief handelen in functie van agressie en 

vrijheidsbeperkende maatregelen. Binnen de dagdagelijkse werking wordt 

intervisie voorzien.  

 

Op basis van de knelpunten en de sterktes uit de audits (interne en 

zorginspectie) hebben alle medewerkers een meerdaags vormingstraject 

doorlopen om samen een lange termijntraject uit te tekenen. De borging van alle 

teamdoelen met de verschillende eigenaars krijgt vorm op basis van de 

fleximatrix (zie ook 2.1. leiderschap), wat een dagdagelijks werkinstrument is in 

de afdelingswerking.  

 

Sinds het najaar 2016 is er in Fioretti een meer systematisch beleid in functie van 

de opvang na schokkende gebeurtenissen. Dit beleid omvat zowel een eerste 

opvang van slachtoffers als de opvang op langere termijn, met de mogelijkheid 

tot traumabehandeling indien geïndiceerd.  
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2.6 Verbeterbeleid  

 

De zorginspectie erkent het belang van de interne auditcyclus voor alle 

afdelingen van P.C. Dr. Guislain. Deze opvolging bevordert het interne verbeter – 

en kwaliteitsbeleid.  

 

De fleximatrix biedt een belangrijke structurele ondersteuning om de borging op 

afdelingsniveau te garanderen.  

 

De zorgindicatoren vb. de rapporten m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen, 

agressiepreventie op basis van het EPD worden vanuit een informatiegebaseerde, 

lerende praktijk meer en meer ingebed in de afdelingseigen structuren. En actief 

aangewend om verbeteracties op te stellen. 

 

Fioretti start met een accreditatietraject (klik hier voor meer info). De intrinsieke 

kwaliteitsdynamiek zal de komende periode nog sterker aangezwengeld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor bijkomende informatie, duiding kan u terecht bij  

 

 

□ Fréderique Lagage (afdelingshoofd Fioretti) 

□ Goedele Van Doorsselaer (therapeutisch coördinator Fioretti)  

□ Dr. Miet Suy (beleidspsychiater Fioretti)  

 

□ Marc Jans, algemeen directeur (algemeen beleid) 

□ Hans Debruyne, medisch directeur (medisch en suïcidepreventiebeleid) 

□ Karline Vermeulen, directeur zorg (patiëntenzorgbeleid)   

□ Filip Morisse, zorgmanager doelgroep dubbeldiagnose mentale beperking, 

stafmedewerker (vrijheidsbeperkende maatregelen en dwang) 

□ Louis Cerizza, stafmedewerker (zorguitkomstenbeleid)  

□ Lore Van Hulle, beleidsmedewerker (accreditering)  

□ Stefanie Everaert, kwaliteitscoördinator (algemeen kwaliteitsbeleid) 

 

http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/accreditatie/

