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______________________________________________________ 

1. Situering 

 
Als gespecialiseerde zorgpartner binnen de GGZ1 verbindt P.C. Dr. Guislain zich 

tot het aanbieden van deskundige, geïndividualiseerde integrale psychiatrische 

zorg rekening houdend met maatschappelijke evoluties en actuele 

wetenschappelijke inzichten.  

 

Samen met de zorgvragers en de zorgpartners blijven we zoeken naar het 

optimale behandelings- en/of begeleidingstraject. 

 

In het hulpverleningsproces vertrekken we maximaal vanuit het groeipotentieel, 

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

 

Net omdat wij als voorziening instaan voor personen die zich in een moeilijke en 

kwetsbare periode van hun leven bevinden, vinden wij maatschappelijke 

verantwoording enorm belangrijk.  

 

De publicaties van het psychiatrierapport in De Standaard2 en De Morgen3 zetten 

ons aan tot transparantie en maatschappelijke duiding. De publicaties baseren 

zich op het zorginspectieverslag van januari 2013. Dit verslag bevestigt enkele 

sterktes maar belicht eveneens een aantal terechte knelpunten waar we de 

voorbije jaren aan gewerkt hebben.  

 

                                                
1 Geestelijke Gezondheidszorg  
2 http://www.standaard.be/plus/tag/psychiatrie 
3  
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De spiegel die het rapport ons voorhield, zette ons destijds aan om de positieve 

elementen in onze werking te behouden en te verstevigen en de knelpunten aan 

te pakken vanuit een geïntegreerd beleid. In § 2 verduidelijken we de aanpak 

van en evolutie in ons beleid sinds 2013 om daarna in §3 specifiek in te zoomen 

op de domeinen waarnaar specifiek verwezen wordt in het grote 

psychiatrierapport.  

 

2. Aanpak en evolutie in het beleid van P.C. Dr. Guislain sinds 2013  

 

In lijn met de aanbeveling uit het zorginspectierapport 2013, werd de voorbije 

jaren gewerkt aan een reorganisatie van de bestuursstructuur. De volledige 

organisatie wordt stapsgewijs hervormd, waardoor de centrale patiëntfocus 

sterker gegarandeerd wordt. Het rapport gaf ons ook concrete aanbevelingen om 

de zorgstrategische planning grondig te hertekenen. Hiertoe werd een strategisch 

kernteam opgericht met patiëntvertegenwoordiging. Het proces werd geleid door 

een externe coach (Prof. Dr. Werner Bruggeman, Delaware Consulting).  In dit 

proces zijn we vertrokken van een sterkte – zwakte analyse per afdeling met een 

bijhorende omgevingsanalyse. Dit leidde tot een overkoepelende analyse op 

organisatieniveau, wat vertaald is een zorgstrategische planningsmap. In 2016 

leidde dit tot de aanwerving van een zorgmanager, HR-medewerker, ICT4-care 

medewerker en beleidsmedewerker. Het organogram werd hertekend, waarbij 

kanteling in 2017 voorzien is. Binnen deze kanteling wordt ook op bestuursniveau 

veel meer nadruk gelegd op de therapeutische opdracht (sturend orgaan = het 

therapeutisch ziekenhuiscomité), en de meerwaarde voor de cliënten. Een visie 

die vertrekt vanuit doelgroepcircuits zal afdelingen en het therapeutisch beleid 

dichter bij elkaar brengen en stroomlijnen. Deze reorganisatie leidt bovendien tot 

meer slagkracht om de borging van de geplande acties en processen tot op de 

werkvloer te garanderen vanuit een gedeeld, overkoepelend kader m.b.t. de 

minimaal verwachte kwaliteit.  

 

In lijn met de aanbevelingen uit het zorginspectierapport m.b.t. het integraal 

kwaliteitsbeleid is er gericht gebouwd op basis van drie pijlers in een 

onderlinge samenhang, namelijk:  

- Een informatiegebaseerde praktijk (faciliteren en stimuleren van het gebruik van 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens in het dagelijks handelen en de 

besluitvorming) 

- Een lerende cultuur (werken aan een cultuur van continu verbeteren, waarbij 

acties PDCA4-gewijs geëvalueerd worden en besluitvorming geëxpliciteerd wordt  

op basis van diverse bronnen: beleidscijfers, goede praktijken, impliciete kennis, 

…) 

- Een participatieve cultuur (medewerkers, patiënten en familie expliciet betrekken 

bij besluitvorming, ..)  

 

Deze pijlers zijn in onderlinge wisselwerking concreet vertaald in actieplannen 

op organisatie- en afdelingsniveau. De verbetertrajecten op afdelingsniveau 

worden centraal ondersteund en ook systematisch opgevolgd door middel van 

interne audits. In deze audits worden systematisch patiënten bevraagd om 

voldoende hun perspectief mee te nemen (cf. participatieve cultuur).  

                                                
4 Plan Do Check Act  
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Vanuit het centraal beleid worden afdelingen onder meer op basis van de 

knelpunten in het auditrapport geïnspireerd, uitgedaagd en worden verwachting 

scherp gesteld. Deze acties zijn geïntegreerd in de onderstaande projecten 

(zie ‘kwaliteit is onze zorg’ website): 

 

 Contract kwaliteit en patiëntveiligheid (meerjarenplan 2013-2017 federale 

overheid) met een focus op:  

 

 Vrijheidsbeperkende maatregelen  

 Hoogrisicomedicatie  

 Transmurale zorg  
 

Dit steeds integraal benaderd vanuit: 

 

- Het veiligheidsmanagementsysteem: 

Het pro-actief en retrospectief in kaart brengen van veiligheidsrisico’s via 

risicoanalyses en methodische analyses van incidentmeldingen, om hieruit te 

leren, verbeteracties op te stellen en deze systematisch op te volgen. 

 

- Leiderschap: 

De borging van de processen wordt ondersteund door doordacht en 

uitgebalanceerd leiderschap. Hiertoe is een leiderschapscharter ontwikkeld.   

 

De vertaalslag van dit leiderschapscharter is gericht ondersteund door externe 

coachingstrajecten op maat van de afdelingsrealiteit.  

 

Sinds 2016 is er organisatiebreed ingezet op de disseminatie van de ‘fleximatrix’.  

De voorgaande jaren was deze visie en methodiek door het leidinggevend team 

van de afdeling opname 3 en de kwaliteitscoördinator ontwikkeld. Gezien de 

positieve ervaringen op het vlak van borging van processen vanuit gedeeld 

leiderschap en integraal kwaliteitsbeleid, zijn andere afdelingen opgestart met dit 

traject. Dit traject is ondersteund door een combinatie van interne 

(kwaliteitscoördinator) en externe coaching (Katrien Sorgeloos Arteria).  

 

- Communicatie: 

De bestaande kennis, vernieuwde procedures … verspreiden naar alle 

medewerkers. 

 

- Patiënt en family empowerment: 

Hoe integreren we de stem van de patiënt in ons beleid, hoe informeren we 

familie en maken we zowel patiënt als familie deskundige partners in onze zorg. 

 

Deze domeinen zijn organisatiebreed opgevolgd en ondersteund door de interne 

audits, periodieke steekproeven in het veiligheidsmanagementsysteem, 

steekproeven medicatieveiligheid, de patiëntveiligheidscultuurmeting (FOD5) en 

de patiëntparticipatiecultuurmeting (FOD).  

 

 

 

                                                
5 Federale Overheidsdienst  

http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/
http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/patientveiligheid/
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/qs_contract_-_begeleidende_nota-def.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/qs_contract_-_begeleidende_nota-def.pdf
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 Herstelgerichte zorg:  

 

De herstelvisie is de voorbije periode verder vormgegeven met alle betrokken 

actoren (patiënten, familie, artsen, medewerkers, ...) en vertaald in een concrete 

meerjarige projectfiche. Doorheen centrale initiatieven - o.m. vormingen 

krachtgerichte gesprekken, supervisie, getuigenissen van patiënten en externe 

samenwerkingspartners, opleiding systematisch en rehabiliterend handelen, het 

delen van goede praktijken - wordt de visie stelselmatig in de praktijk vorm 

gegeven. Hiertoe dragen herstelambassadeurs uit de afdelingen meer dan hun 

steentje bij. De concrete vertaalslag en evolutie in de praktijk wordt gemonitord 

op basis van ROPI6, de patiëntparticipatiecultuurmeting, de Vlaamse 

patiëntenpeiling en gespreksrondes in patiëntenoverlegstructuren op 

afdelingsniveau.  

 

 ESF-project ‘One step further’: focus op het verstevigen van verbindend 

leiderschap, strategie en medewerkersbeleid.  

 

De domeinen worden organisatiebreed opgevolgd en ondersteund door de interne 

audits, de werkbaarheidsbevraging (Flanders Synergie), een specifieke 

indicatorenset op het vlak van medewerkersbeleid en de medewerkersbevraging 

(BvL7–breed).  

 

 ESF–project ‘In Balans’:   

 

In dit project is gefocust op de onderlinge samenhang tussen strategisch 

competentiebeleid, loopbaanbeleid en leiderschap. 

 

Meer specifiek door: 

- Een verdere verheldering van rollen en mandaten gekoppeld aan het 

fleximatrixtraject  

- De opvang en opvolging van medewerkers na schokkende gebeurtenissen  

- Het preventief beleid op het vlak van stress en burn out 

- De ondersteuning van leidinggevenden in het omgaan met nieuwe evoluties, 

verwachtingen (o.a. supervisievisiesessies oplossingsgericht leidinggeven door 

externe coach Anton Stellamans) en de ondersteuning van nieuwe 

leidinggevenden door meter/peterschap en een bijhorend ondersteunend 

kompas.  

 

Deze domeinen zijn organisatiebreed opgevolgd en ondersteund door de interne 

audits en een specifieke indicatorenset op het vlak van medewerkersbeleid.   

 

 VIP²:  Vlaamse indicatorenproject  

 

P.C. Dr. Guislain tekende in 2015 -2016 in voor alle GGZ- indicatoren en neemt 

ook in 2017 deel aan de evolutiemeting om de verbetertrajecten op te volgen: 

-  De Vlaamse Patiëntenpeiling.  

Een expertisegroep uit P.C. Dr. Guislain participeerde aan de vormgeving van 

deze Vlaamse Patiëntenpeiling.  

                                                
6 Recovery Oriented Practices Index   
7 Broeders van Liefde 

http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/esf/
http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/esf/
http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/vip%c2%b2/
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-  Inzet ervaringsdeskundigen  

-  Het suïcidepreventiebeleid  

-  Volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift  

-  Tijdige ambulant contact na ontslag  

 

 Accreditatie  

 

P.C. Dr. Guislain start in 2017 met een deelaccreditatie voor de cluster 

psychiatrische problematiek en  verstandelijke beperking. De uitbouw van de 

circuitvorming tussen de twee afdelingen (Fioretti en De Steiger en de mobiele 

partners (outreach De Steiger-De Meander), de deskundigheidsbevordering en de 

borging van kwaliteitsprocessen gaan hierbij hand in hand. 

 

 Zorginspectie vrijheidsbeperkende maatregelen 

 

In de zomer van 2016 participeerde P.C. Dr. Guislain actief aan de vormgeving 

van de zorginspectie vrijheidsbeperkende maatregelen (onder andere 

pilootziekenhuis voor de tool). Zowel in Fioretti als op alle andere afdelingen 

worden de aanbevelingen n.a.v deze zorginspectie ter harte genomen en 

gradueel geïmplementeerd (zie 3.4.). 

 

Volgens het meest recente zorginspectiebezoek (08/11/2016) zijn de 

onderstaande  effecten van het integraal kwaliteitsbeleid zichtbaar: 

- De interne audit met het bijhorende rapport wordt positief geëvalueerd door de 

inspectie, hieruit blijkt dat er op een gestructureerde wijze gewerkt wordt aan het 

kwaliteitsbeleid. 

- Door de aanwerving van een ICT 4 care – medewerker wordt het zorgpersoneel 

sterker bijgestaan in het efficiënt omgaan met de beschikbare software. De 

steekproeven EPD8 en medicatieveiligheid met bijhorende rapporten bieden een 

goede vinger aan de pols. 

- Met het oog op de meting van behandelresultaten werd Questmanager9 

aangekocht. 
- Er is iemand aangeworven om het ROM – beleid10 uit te werken en te 

implementeren. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                
8 EPD = elektronisch patiëntendossier  
9 Software voor de geautomatiseerde afname en verwerking van de psychodiagnostische testing  
10 ROM = Routine Outcome Monitoring = het routinematig meten van de toestand van de  patiënt in 
het kader van de evaluatie van de behandeling. 

http://www.guislain.be/algemene-info/kwaliteit-is-onze-zorg/accreditatie/
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3. Specifieke toelichting bij de domeinen waarnaar specifiek verwezen 

wordt in het grote psychiatrierapport. 

 

In het onderstaande wordt per gepubliceerde rubriek in het psychiatrierapport de 

actuele stand van zaken geschetst, waar mogelijk ondersteund met objectieve 

cijfergegevens.  

 

 
3.1 Algemeen 

 

 De gemiddelde ligduur  

 

Het ziekenhuisbeleid wordt gemonitord en bijgestuurd op basis van de 

administratieve en de MPG11 –gegevens. Dit zowel op directie – als op 

afdelingsniveau.  

 

We observeren de voorbije jaren een dalende trend wat de gemiddelde 

verblijfsduur betreft. Deze trend zet zich gestaag verder van gemiddeld 225,28 

dagen in 2013, naar 166,51 dagen in 2014 met een lichte stijging in 2015: 185,4 

dagen.  

 

Deze dalende trend lijkt te wijzen op een effect van de dynamisering door 

transmurale trajecten, en meer herstelgericht werken, waarbij patiënten meer 

naar andere zorgvormen en/of de thuiscontext worden geleid.  

 

De cijfergegevens voor 2016 worden momenteel nog verwerkt. 

 

 Uitsluiting 

 

P.C. Dr. Guislain kiest expliciet voor doelgroepen die elders niet terecht kunnen 

(citaat zorginspectierapport 2013). Dit wordt door de zorginspectie als 

lovenswaardig geëvalueerd. Zoals ook werd aanbevolen, wordt momenteel 

zorgvuldig nagegaan voor welke subdoelgroepen een ziekenhuisopname een 

meerwaarde biedt, en welk zorgaanbod voor hen therapeutisch is. Waar de 

besluitvorming tot nu toe voornamelijk gebeurde op afdelingsniveau, zal in de 

loop van 2017 een sterk sturend therapeutisch beleid verankerd worden op 

ziekenhuisniveau. Dit via (de nieuwe structuur van) het therapeutisch 

ziekenhuiscomité (principes vernieuwde organisatiestructuur zie ook §2). 

 

 
3.2 Zorg 
 

 Behandeling  
 
Evidence based 
 

P.C. Dr. Guislain erkent dat de evidence based richtlijnen meer 

doelgroepspecifiek en centrumbreed uitgebouwd moeten worden. Hiertoe wordt 

in de nieuwe organisatiestructuur per doelgroep een zorgmanager aangeworven 

met een sterke doelgroepspecifieke expertise en bredere evidence based kennis 

                                                
11 Minimale Psychiatrische Gegevens  
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omtrent bepaalde zorginhoudelijke domeinen (vb. vrijheidsbeperkende 

maatregelen, suïcidepreventie). De wetenschappelijke evidentie wordt bovendien 

verder uitgebouwd door het verstevigen van  academische 

samenwerkingsverbanden (o.a. praktijkgerichte doctoraats –en masterproeven).   

 

De zorgmanagers  participeren aan het ziekenhuisbreed therapeutisch comité om 

de wetenschappelijke evidentie coherent te integreren in het ziekenhuisbreed 

therapeutisch beleid. Vanuit dit gedeeld kader sturen ze hun afdelingen gericht 

aan (zie principes beschreven in § 2). 

 

De functie van de toegewezen afdelingsmentoren (staf) die in sterke mate de 

introductie van wetenschappelijke evidentie en de borging van richtlijnen op 

afdelingsniveau mee vormgaven wordt geïntegreerd in de nieuwe 

organisatiestructuur. Deze ondersteuningsvorm wordt door zorginspectie als een 

sterk punt geëvalueerd en wordt best behouden onder een nieuwe vorm.  
 

De verwachtingen op het vlak van wetenschappelijke expertise worden sterker 

geëxpliciteerd naar vakgroepen toe. De vakgroepen krijgen ook een sterker en 

duidelijker mandaat om expertise in te brengen in het ziekenhuisbreed 

therapeutisch beleid.  

 

Om innovatie en expertisevorming voldoende te stimuleren werd het VTO – 

budget de voorbije periode verdrievoudigd. Dit uiteraard gekoppeld aan de door 

zorginspectie vermeldde sterkte om dit te blijven inbedden in een 

uitgebalanceerd doelmatig VTO12–beleid.  
 

ECT  

 

Binnen onze regio is ECT-behandeling mogelijk in UZ-Gent. Vanuit de 

samenwerking met UZ Gent is hun informatiebrochure beschikbaar in ons 

centrum (o.a. publicatie op intranet). De verpleegkundigen van P.C. Dr. Guislain 

leiden de patiënten op basis van de informatiebrochure toe naar het UZ waar de 

patiënten meer uitvoerige informatie en de behandeling krijgen.  
 

 Medicatie  

 

Zoals vermeld in §2 investeert P.C. Dr. Guislain in het kader van het contract 

kwaliteit en patiëntveiligheid (FOD) in de optimalisatie van het beleid 

hoogrisicomedicatie. Hiertoe zijn sjablonen hoogriscomedicatie ontwikkeld en 

worden richtlijnen, procedures en vormingsmodules ontwikkeld in de 

kwaliteitskring medicatieveiligheid. Deze kwaliteitskring staat in voor een 

methodische top down en bottom up implementatie en PDCA- opvolging voor alle 

afdelingen.  

 

Voorschrijfgedrag 

 

In het kader van het indicatorenproject VIP² participeerde P.C. Dr. Guislain in het 

najaar 2016 aan de indicator ‘volledigheid geneesmiddelenvoorschrift’.  

 

                                                
12 Vorming Training Opleiding 
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In totaal waren 92,5% van de voorschriften volledig in orde. De frequentie was in 

97% van de gevallen in orde en de dosis bij 92% van de voorschriften. Voor de 

items sterkte, datum en handtekening van de arts haalden we 100%.  

 

Op basis van deze scores kunnen we het voorschrijfgedrag positief evalueren, 

hoewel we nog aan de slag gaan met de ruimte tot verbetering (vb. op het vlak 

van indien nodig medicatie).  

 

De ziekenhuisapotheek heeft inzage in het medisch dossier. Complexe of hoog 

gedoseerde medicatieschema’s kunnen op die manier beter geëvalueerd worden. 

De apotheek gaat indien aangewezen in overleg met de behandelend arts. 

Ondanks dat het ziekenhuis zich ook richt tot cliënten met een moeizaam 

herstelproces en therapieresistentie, blijven we streven naar een vermindering 

van polyfarmacie. 

 

Medicatiebedeling 

 

De indicator ‘verpleegkundige nota’s’13 wordt systematisch (minimum 6–

maandelijks, frequenter indien onder minimaal kwaliteitsniveau) opgevolgd door 

middel van de steekproeven medicatieveiligheid op afdelingsniveau. Sommige 

afdelingen hebben al een 100% score bereikt. Bij afdelingen waar dit niet het 

geval is, wordt het actieplan nauw opgevolgd zodat dit valideringsproces volledig 

correct verloopt. 

 

 Personeel  

 

De problemen op het vlak van bestaffing – werklast worden onderkend. 

Dit is één van de voornaamste redenen om de zorgstrategische planning en de 

organisatiestructuur grondig te hertekenen. De inzet van (personeels)middelen 

wordt grondig afgewogen ten opzichte van de doelgroepen en functies die we nog 

zullen blijven opnemen op korte en op lange termijn. Binnen het huidig 

financieringskader is het onhoudbaar om de volledige zorgtrajecten te blijven 

aanbieden aan alle doelgroepen zoals dit vóór 2017 het geval was. Er is beslist 

om binnen de huidige fase, één afdeling (opname 1) te sluiten. 

 

Vanuit de zorgstrategische planning is beslist om prioritair het HR – beleid te 

professionaliseren. Hiertoe is een HR – medewerker aangeworven en wordt een 

directie HR en organisatie gerekruteerd.  

 

In de reorganisatie van de organisatiestructuur worden per doelgroepcircuit 

zorgmanagers ingezet om het behandelend kernteam beleidsmatig te 

ondersteunen. Hierdoor kunnen de behandelende kernteams zich meer focussen 

op de kernprocessen op afdelingsniveau.  

 

Een cruciale factor voor een evenwichtige werkbelasting doorheen het jaar is een 

evenwichtige verlofspreiding. Deze indicator wordt minimaal maandelijks 

organisatiebreed opgevolgd en bijgestuurd. 

 

                                                
13 Via een verpleegkundige nota kan een verpleegkundige medicatie bestellen bij de apotheek wat 
achteraf moet gevalideerd worden door een arts. De indicator slaat op de snelheid van het valideren. 
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In de interne audits wordt het medewerkersbeleid op afdelingsniveau 

systematisch doorgelicht op het vlak van personeelsbeleid; taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; vorming, training en opleiding (VTO) 

en het opvolgen en bevorderen van het functioneren. Bijkomende indicatoren 

naast de verlofspreiding, zijn:  de medewerkersbevraging, de verzuimcijfers 

(waaronder de bradford score), de vormingsspreiding, de arbeidsongevallen …  

Op maat van elke afdeling worden op basis van het interne auditrapport 

verbetertrajecten geënt en opgevolgd.  

 

Op het vlak van VTO worden bewust de randvoorwaarden gecreëerd om 

medewerkers voldoende relevante opleidingen te laten volgen. Dit wordt 

maximaal gekoppeld aan het fleximatrixtraject waarbij medewerkers meer 

eigenaarschap krijgen over bepaalde deeldomeinen. Hierdoor wordt  hun 

vormingstraject geënt op de afdelingswerking en – doelen.  

 

Op het vlak van psychosociale ondersteuning van medewerkers is het beleid 

schokkende gebeurtenissen organisatiebreed uitgerold (zie ook §2) en wordt er 

bijkomend geïnvesteerd in psychosociale ondersteuning (o.a. inzet 

arbeidsgeneesheer).  

  

Specifiek wat de nachtpermanentie betreft, is er op elke afdeling een 

verpleegkundige aanwezig tijdens de nachtdienst. Op de kinderpsychiatrische 

afdeling van het ziekenhuis is de nachtdienst aangevuld met minimaal een 

zorgkundige omdat deze afdeling zich op een andere campus bevindt. Op de 

opnameafdeling opname 2/crisisinterventie is een tweede verpleegkundige 

aanwezig. De directie blijft streven naar een dubbele bezetting in de nachtdienst 

binnen de mogelijkheden van het normatief kader. Er is een rapportage van de 

maandelijkse omkadering binnen de nachtdienst.  Er wordt gestreefd naar 

sterkere integratie tussen de nacht – en de dagcontext.  

 

  Sterke punten  

 

De sterkte punten zijn behouden en verder uitgebouwd: 

- De linken vanuit het elektronisch patiëntendossier naar digitale procedures. Deze 

meerwaarde wordt meegenomen in de omschakeling naar een meer omvattend 

documentbeheersysteem die de gebruiker toe leidt naar de procedures en 

richtlijnen die voor hem/haar op dat moment relevant zijn. 

- De disseminatie van de guidelines voor antipsychotica heeft verder ingang 

gevonden. 

- Het behandelplan metabool syndroom is verder vertaald naar verschillende 

afdelingscontexten. 
 
 

3.3 Patiënt   

 

 Effect van de behandelingen  

 

In de periode 2013 -2017 is aan de weg getimmerd om bottom up, in alle 

afdelingscontexten het zorguitkomstenbeleid uit te werken. In elke afdeling is er 

een eigenaar bepaald met een zorguitkomstenfiche (logboek), en een methodiek 

om het effect van de behandeling na te gaan op maat van de specifieke 
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doelgroep. De methodes variëren van kwalitatief onderzoek  (vb. exitinterviews 

met kwalitatieve analyse op basis van het programma NVivo) tot kwantitatieve 

methodieken (monitoring op basis van gevalideerde schalen op basis van 

analyseprogramma’s zoals SPSS). Afhankelijk van de doelen van de behandeling 

wordt de meest geschikte methodiek aangewend (in dialoog met de patiënt).  

 

Deze weg wordt als zinvol ervaren door patiënten en medewerkers, maar is een 

trage weg die vooral een meerwaarde biedt in het individuele traject met de 

patiënt en moeilijker transponeerbaar is op centrumniveau.  

 

Om dit proces te versnellen is beslist om een cel zorguitkomsten op te richten. 

Deze cel bewaakt het gemeenschappelijk kader, het wetenschappelijk niveau van 

de schalen en methodes en de vertaalslag in een ondersteunend ICT –

programma Questmanager dat gekoppeld is aan het elektronisch 

patiëntendossier. Dit proces zal op termijn meer garantie bieden dat voor elke 

patiënt het effect van de behandeling in kaart en in dialoog wordt gebracht. Deze 

cel wordt geïntegreerd in de dienst voor ROM en diagnostiek.  

 

 Peilen naar patiëntentevredenheid  

 

Ons centrum participeerde in de periode 2015-2016 zowel aan de 

patiëntparticipatiecultuurmeting (FOD) als de Vlaamse Patiëntenpeiling (in het 

kader van  VIP²). Bovendien werd vanuit expertisegroepen in ons centrum 

bijgedragen aan de ontwikkeling van beide bevragingen.   

 

De gegevens van de patiëntparticipatiecultuurmeting zijn teruggekoppeld naar 

alle afdelingen om mee de trajecten op basis van de interne audits vorm te 

geven. De resultaten van de Vlaamse Patiëntenpeiling worden binnenkort 

verwacht.  

 

Daarnaast worden patiënten systematisch bevraagd in de interne audits en de 

ROPI – trajecten (zie § 2). En wordt hun perspectief systematisch meegenomen 

in de verbetertrajecten.  

 

 Patiëntenrechten respecteren 

 

De functie interne ombudspersoon staat niet meer vermeld op de website. Deze 

tekortkoming is weggewerkt en er is gewerkt rond een transparantere 

klachtenprocedure.  

 

 Betrekken patiënt 

 

Patiëntbetrokkenheid is een belangrijk facet van de herstelvisie die doorheen de 

periode 2013-2017 verder is vormgegeven. De vormingsmodules krachtgerichte 

gesprekken, systematisch rehabiliterend handelen, de ROPI en het uitwisselen 

van goede praktijken (o.a. vertaalslag in het behandelplan, …) bieden hiertoe een 

voedingsbodem. Op basis van de interne audits in de verschillende afdelingen 

merken we dat de borging van de gezamenlijke besluitvorming bij het opstellen 

van behandelplannen en het beleid van afdelingen nog niet in alle 

afdelingscontexten even sterk ingeburgerd is. Er is een breed spectrum van 
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afdelingen die al een volledige cultuuromslag doorgemaakt hebben en goed 

scoren op dit vlak tot afdelingen waar deze stapjes nog pril zijn.  

 

In het projectplan van het toekomstig elektronisch patiëntendossier wordt dit 

domein sterker generiek ondersteund. Met meer mogelijkheden om zorgvragers 

toegang te geven tot het behandelplan. Het streefdoel is om zorgvragers 

eigenaar te laten worden van hun dossier.  

Inhoudelijk wordt de komende periode dit proces sterker opgevolgd en gevoed 

door een centrale stafmedewerker met expertise binnen het herstelgericht 

werken en patiëntenparticipatie. Hij/zij heeft de opdracht om dit proces in de 

verschillende afdelingscontexten en organisatiebreed (cf. aanpassingen in 

diensten) ten volle  mee te helpen borgen.  

 

 Betrekken familie 

 

Gestimuleerd door het projectplan herstel, merken we op basis van de interne 

audits, dat in meerdere afdelingen de betrokkenheid van familie systematischer 

ingebed is. Dit wordt afgetoetst op basis van interviews met medewerkers, 

patiënten en notities in het EPD. In een volgende beweging zou het zinvol zijn om 

ook familieleden systematisch te bevragen vanuit het centraal beleid. 

Familieparticipatie is in nagenoeg alle actieplannen op afdelingsniveau een 

verbeterpunt waar werk van gemaakt wordt. De KOPP –werking14 dient de 

komende periode organisatiebreed nog beter uitgebouwd te worden. De 

familiewerking is op afdeling  opname 3 sterk uitgebouwd.  Deze goede praktijk 

zal door de stafmedewerker herstel meegenomen worden in het organisatiebreed 

beleid. 

 

 
3.4 Isolatie en dwang  
 

 Algemeen  

 

Sinds 1/02/2013 zijn alle afdelingen overgeschakeld naar een digitaal 

afzonderingsregister. Dit biedt de mogelijkheid om op alle beleidsniveaus de 

nodige cijfergegevens te monitoren. 

 

De gegevens zijn zowel voor het totale centrum beschikbaar als op 

afdelingsniveau. Op centrumniveau merken we een globale, dalende trend naar 

de duurtijd van de afzonderingen toe. In de afdeling Fioretti monitoren we de 

laatste 6 maanden een sterk dalende trend, dit zowel op het vlak van aantal als 

duurtijd.  

 

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur is sinds 1/10/2016 een 

zorgmanager aangeworven met specifieke expertise binnen het domein 

vrijheidsbeperkende maatregelen.  Hij heeft de opdracht om voor het volledige 

centrum zowel de visie, als de procedures en richtlijnen als de opvolgingscycli op 

basis van indicatoren vorm te geven. 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. 

                                                
14 Kinderen van Ouders met Psychische Problemen. 
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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 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. 

- 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.  Tot slot wordt dit beleid geflankeerd met een VTO-

beleid voor alle zorgmedewerkers.  Ook hier is preventie en geweldloos omgaan 

met agressie de basis. 

 

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.  

 

 Infrastructuur  

 

De oproepsystemen zijn voorzien voor alle afzonderingskamers. 

Er zijn maatregelen genomen om  de privacy te garanderen in de 

afzonderingskamer in Rezonans. 

De uitrol om temperatuurregulatie te voorzien voor alle afzonderingskamers is 

bijna rond.  

 

De zorgmanager vrijheidsbeperkende maatregelen en facilitair stafmedewerker 

werken in onderlinge samenwerking het infrastructurele totaalconcept van 

vrijheidsbeperkende maatregelen opnieuw uit 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 (afdeling voor 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking)  wordt fors geïnvesteerd 

in infrastructurele aanpassingen: één afzonderingskamer wordt afgebouwd en er 

wordt een continuüm opgebouwd van (open) comfortroom, (open) herstelkamer 
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en ultiem afzonderingskamer die veel ‘kindvriendelijker’ wordt verbouwd: zachte 

materialen, kleuren, geen fixatiebed meer maar zachte slaapbank,…). 

 

 Beleid 

 

Het statuut van gedwongen opname laat geen dwangbehandeling toe. Dit 

uitgangspunt is binnen de 3 maanden na de zorginspectie uit de visietekst 

geschrapt en in de praktijk wordt niet op deze manier gehandeld. 

 

De modaliteiten, de frequentie van toezicht, de richtlijn tot parameterafname en 

het soort toezicht zijn zowel in de procedure als in het digitale 

afzonderingsregister aangepast.  

 

Deze aanpassingen zijn in infosessies gecommuniceerd naar de afdelingen die 

geconfronteerd worden met afzondering. 

Door de zorginspectie is het wegwerken van deze tekortkomingen bevestigd.   

 

De richtlijnen zijn eveneens geldig voor de nachtequipe. Maar verdere 

explicitering is zinvol, gezien het verschil in werkcontext. Onder meer op basis 

van de opvolgrapporten voorzien we sterkere opvolging van het toezicht, ook ’s 

nachts.  
 

 Sterke punten 

 

De sterke punten in het beleid vrijheidsbeperkende maatregelen willen we verder 

behouden en uitbouwen:  

- Alle medewerkers krijgen een vorming m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen 

met een herhalingsmodule. Deze module wordt geactualiseerd op basis van 

recente evoluties en inzichten. 

- Er wordt in de praktijk tijdens afzonderingsmaatregelen niet gefixeerd.  

- In het behandelplan bij afzondering wordt expliciet aandacht besteed aan de 

nabespreking en beleving van de patiënt na afzondering. Dit wordt sterker 

systematisch opgevolgd op basis van de opvolgrapporten. 
 

 
3.5 Suïcide 
 

Het aantal zelfdodingen is gekend op basis van de verplichte registratie in het 

meld en leersysteem. In 2016 zijn er 2 personen uit het leven gestapt.  

 

Na elke suïcide vindt er een nazorggesprek plaats voor de betrokken 

medewerkers (opvang na schokkende gebeurtenissen), gevolgd door een 

inhoudelijke methodische analyse om na te gaan of en hoe het preventief beleid 

geoptimaliseerd kan worden. 

 

Gespreid over de tijd zullen tegen het voorjaar 2017 alle zorgmedewerkers een 

tweedaagse m.b.t. suïcidepreventie gevolgd hebben. Een aantal afdelingen 

hebben de volledige vormingscyclus al doorlopen en zetten nu sterk in op 

intervisie. Ter ondersteuning is het protocol geïntegreerd in het elektronisch 

patiëntendossier.  

De meldingen in het meld en leersysteem verlopen consequenter.  
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3.6 Infrastructuur en omgeving  

 

Alle patiëntenkamers beschikken over warm water. 

 

In de zorgstrategische planning wordt bekeken hoe de accommodatie aangepast 

kan worden aan de patiëntennoden. Het knelpunt waarbij in sommige afdelingen 

meerdere personen op 1 kamer verblijven wordt weggewerkt binnen het 

totaalconcept van de vernieuwing van de cluster psychosezorg.  

 

Op Fioretti worden naast de aanpassingen op vlak van dwang en afzondering (zie 

hoger), een aantal maatregelen genomen die beter tegemoet komen aan de 

noden van deze doelgroep: gebruik kunnen maken van grote tuin, meer ruimte 

voor spelen, meer groen, meer mogelijkheden tot compartimenteren van 

leefruimtes,… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Voor bijkomende informatie, duiding kan u terecht bij  
 
□ 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)  

□ Lore Van Kerkhove, ziekenhuisapotheek (medicatiebeleid) 

□ Stefanie Everaert, kwaliteitscoördinator (algemeen kwaliteitsbeleid) 
 
 

 


