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1 INSPECTIEMETHODIEK 

1.1 TOEZICHT DOOR ZORGINSPECTIE 
Zorginspectie maakt deel uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse over-

heid en is bevoegd voor het toezicht op (onder meer) voorzieningen die door het Departement of door de an-

dere agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend, vergund of gesubsidi-

eerd worden. Hiertoe behoren de psychiatrische ziekenhuizen (PZ), die worden erkend door het agentschap 

Zorg en Gezondheid. 

De kernopdrachten van Zorginspectie zijn: 

• toezicht houden op de naleving van gestelde eisen; 

• concrete beleidsadvisering op basis van de inspectievaststellingen; 

• een beeld schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen. 

Hierdoor wil Zorginspectie een bijdrage leveren aan: 

• het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen; 

• het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen; 

• een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie.  

1.2 AANLEIDING TOT DIT INSPECTIEBEZOEK 
Voor het toezicht op de sector van de psychiatrische ziekenhuizen wordt sinds 2008 gewerkt met een auditme-

thodiek, op basis van een referentiekader. Tussen 2008 en 2014 werd zulke organisatiebrede doorlichting in 

alle psychiatrische ziekenhuizen uitgevoerd. De meeste ziekenhuizen werden vervolgens een tweede maal 

doorgelicht, tussen 2014 en 2018. Echter, ziekenhuizen die inspanningen leveren om vrijwillig een certificering 

te behalen, werden vanaf 2016 niet opgenomen in de auditplanning: ook in functie van risicogestuurd toezicht 

wou Zorginspectie zich eerder richten naar ziekenhuizen die niet (onmiddellijk) zulke externe organisatiebrede 

doorlichting ambiëren.  

In de eindfase van de tweede PZ-auditcyclus werd door Zorginspectie en Zorg en Gezondheid afgewogen op 

welke manier met deze situatie om te gaan. Als een ziekenhuis een kwaliteitsbevorderend initiatief neemt, 

betekent dat niet dat de overheid verder geen verantwoordelijkheid heeft: in elke situatie blijft het een over-

heidsopdracht om kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te bewaken. Zorginspectie wil dan ook in de 11 zie-

kenhuizen met (plannen tot) certificering, waar voor 2016 geen tweede audit plaats vond, een ziekenhuis-

breed zicht krijgen op de effectief geleverde zorg op de werkvloer, zonder het eventueel nog te lopen traject 

naar certificering te doorkruisen. 

Het gaat om volgende 11 ziekenhuizen: 

• PC Ariadne, Lede  

• Asster, Sint-Truiden / Melveren 

• PC Dr. Guislain, Gent  

• PZ Heilige Familie, Kortrijk  

• PZ Sint-Camillus, Gent  

• Medisch Centrum Sint-Jozef, Bilzen  

• PZ Onzelievevrouw, Brugge  

• OPZC Rekem 

• PZ Sint-Alexius, Grimbergen  

• UPC KU Leuven, Kortenberg / Leuven 

• ZNA PZ Stuivenberg, Antwerpen. 
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1.3 TOEPASSINGSGEBIEDEN EN DEFINITIES 
Tijdens deze inspectie wordt de focus gelegd op de kernprocessen inzake zorg binnen het ziekenhuis, voor drie 

concrete thema's: 

1. Behandeling, 

2. Vrijheidsbeperkende maatregelen - omgaan met agressie, 

3. Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag.  

Rond elk thema worden op verschillende afdelingen van het ziekenhuis vaststellingen gedaan. Omdat het in-

spectieteam enkel rekening kan houden met objectief aantoonbare vaststellingen, vormt dossiercontrole een 

belangrijk onderdeel van de inspectie. Voor elk thema werd per bezochte afdeling een minimumaantal dos-

siers (streefwaarde 5) getoetst op dezelfde aspecten.  

Voor elk onderwerp wordt ook een gesprek voorzien met de verantwoordelijke(n) m.b.t. dit thema op zieken-

huisniveau, om waar nodig informatie vanuit de voorbereidende documenten en/of afdelingsbezoeken af te 

toetsen en terug te koppelen.  

Voor de beoordeling van de inspectievaststellingen baseren de inspecteurs zich op een aantal juridische basis-

teksten (bv. erkenningsnormen, kwaliteitsdecreet), het referentiekader dat consulteerbaar is op volgende 

weblink: https://www.zorg-en-gezondheid.be/referentiekader-voor-psychiatrische-ziekenhuizen en ook op 

evidence based richtlijnen of andere (inter)nationale richtlijnen m.b.t. het betreffende thema (bv. de "multidis-

ciplinaire richtlijn detectie en behandeling van suïcidaal gedrag" van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepre-

ventie, het Advies van de Hoge GezondheidsRaad "Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterven-

ties in de geestelijke gezondheidszorg"). Voor een aantal aspecten zijn er in het referentiekader weinig con-

crete omschrijvingen te vinden; een aantal van deze kwaliteitsverwachtingen werden bij het opstellen van de 

inspectievragen geconcretiseerd, waarbij Zorginspectie zich inspireerde op (inter)nationale richtlijnen en kwa-

liteitseisen. 

In het inspectieverslag worden alle vaststellingen van de inspecteurs geclassificeerd. Daarbij wordt gebruik ge-

maakt van volgende classificaties:  

• Algemene vaststellingen (AV)  

Deze elementen scoren niet negatief en niet positief. Het is neutrale informatie, bv. om de context te schet-

sen.  

• Non-conformiteiten (NC) en tekortkomingen (TK)  

Non-conformiteiten en tekortkomingen zijn knelpunten in de kwaliteit van zorg of risico's op het vlak van 

patiëntveiligheid, die door het ziekenhuis moeten aangepakt worden en waarop vooruitgang moet geboekt 

worden. 

Non-conformiteiten hebben steeds een juridische basis. Het zijn elementen die niet aan normen voldoen 

zoals geformuleerd in o.a. wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven. 

Tekortkomingen zijn niet gebaseerd op een juridisch vastgelegde norm, maar bv. op (evidence based) richt-

lijnen, standaarden en internationaal aanvaarde kwaliteitsnormen. Redenen om een element als een te-

kortkoming te classificeren kunnen bv. ook zijn:  

o opvallend zwakker scoren dan andere PZ zonder voldoende objectiveerbare verklaring; 

o weliswaar enigszins maar in onvoldoende mate voldoen aan een norm met een juridische basis; 

strikt gezien is er in dergelijk geval geen sprake van een non-conformiteit, anderzijds haalt het zie-

kenhuis niet de nodige kwaliteit m.b.t. de betreffende norm (men voldoet bv. vormelijk aan een 

juridische norm, maar de inhoud voldoet niet). 
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• Sterke Punten (SP) 

Dit zijn punten die worden beoordeeld als opvallend beter dan andere PZ of dan de rest van het ziekenhuis.  

Het minimaal voldoen aan de normen of verwachtingen wordt niet als een sterk punt aanzien. 

• Aanbevelingen (Aanb) 

Een aanbeveling is een vrijblijvend advies ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.  

Een aanbeveling wordt enkel geformuleerd als ze ook een kwaliteitsverbetering kan betekenen voor het 

betreffende ziekenhuis. 

Vanaf 1/1/2019 verlopen onze inspecties en bijhorende inspectieverslagen conform de bepalingen uit het de-

creet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid 

(B.S. 21 februari 2018). De niet-naleving van de regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt 

gedefinieerd als een "inbreuk", hieronder is ook te verstaan: non-conformiteit en tekortkoming. 

1.4 INSPECTIEPROCES 
Ter voorbereiding van de inspectie werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de hand van zelf-

evaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. Het ziekenhuis heeft een zelfevaluatie ge-

maakt voor de beleidsaspecten van de drie thema's en een zelfevaluatie voor alle PZ-afdelingen.  

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

hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleids- en overlegorganen, procedures, gegevens over perso-

neelsbeleid (o.a. bestaffing, vorming,…).  

Drie inspecteurs bezochten gedurende één dag het psychiatrisch ziekenhuis, op een vooraf aangekondigde da-

tum. Tijdens de inspectie werden op de afdelingen door de inspecteur antwoorden gezocht op een aantal vra-

gen die op voorhand vastgelegd werden rond de drie thema's. Eenzelfde invuldocument werd gebruikt op alle 

afdelingen van alle bezochte ziekenhuizen. Bij het invullen werd steeds het principe gehanteerd dat een ant-

woord objectief moest kunnen aangetoond worden om het label "aanwezig" te krijgen.  

Voor elk van de thema's werd de zorgpraktijk getoetst aan het neergeschreven beleid in het ziekenhuis (te vin-

den in beleidsdocumenten, procedures,…). Bovendien werden beleid en praktijk ook afgezet t.o.v. de referen-

tieteksten en richtlijnen die hierboven (zie 1.3) werden opgelijst. Ook het verbeterbeleid m.b.t. de drie the-

ma's werd nagegaan: welke gegevens heeft het ziekenhuis om zicht te krijgen op alle aspecten van het thema - 

op welke manier worden deze gegevens gebruikt om processen en resultaten te analyseren en evalueren - 

worden verbeteracties opgezet en opgevolgd om knelpunten aan te pakken? 

Vanuit een risicoanalyse na het doornemen van de zelfevaluatiedocumenten en andere voorbereidende infor-

matie selecteerde het inspectieteam een aantal afdelingen.  

Volgende afdelingen werden tijdens de inspectie bezocht:  

Campus Stad Campus Melveren 

De Lier 1 Zeilen 1 

De Lier 2 Zeilen 2 

De Lier 3 Libra 1 

Orion 1 Libra 2 

Orion 2 Sirius 1 

Orion 3 Sirius 2 

Libra 3 Sirius 3 
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Tijdens deze inspectie wordt gefocust op de kernprocessen inzake zorg binnen het ziekenhuis, voor drie con-

crete thema's, via afdelingsbezoeken. Hoewel niet alle afdelingen van het ziekenhuis werden bezocht m.b.t. 

die thema's, menen we dat bepaalde inspectievaststellingen relevant kunnen zijn voor het geheel van het zie-

kenhuis. 

1.5 RAPPORTERING 
De inspectieverslagen worden op een gestandaardiseerde manier opgemaakt.  

De vaststellingen in het inspectieverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde documenten (zelf-

evaluaties en bijlagen) en op de bevindingen van de inspectie ter plaatse (informatie verkregen tijdens de ge-

sprekken met ziekenhuismedewerkers, observaties tijdens de rondgang op de afdelingen en op steekproeven 

van bv. patiëntendossiers en registratiegegevens). 

In het inspectieverslag worden de bezochte afdelingen niet apart besproken. De vaststellingen op de verschil-

lende afdelingen worden samengevoegd en waar mogelijk gekoppeld aan de ziekenhuisbrede bevindingen. 

Elk thema wordt gevat door een hoofdstuk in het verslag. Per thema worden achtereenvolgens volgende as-

pecten belicht: beleid, medewerkers, middelen, processen, resultaten. Voor elk thema is er ook een samenvat-

ting, met aanduiding van eventuele verbeterpunten en aanbevelingen. 

Het ontwerpverslag wordt per e-mail bezorgd aan het ziekenhuis. Vervolgens is een periode van 14 kalender-

dagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het inspectierapport te formuleren 

d.m.v. een gemotiveerde reactienota. 

Facultatief bieden we de mogelijkheid tot een slotbespreking waar de opmerkingen, die doorgegeven werden 

in de reactienota, kunnen toegelicht worden. Deze vindt plaats op 4/4/2019 om 10u in lokaal 0.24 van het El-

lipsgebouw te Brussel.  

 

1.6 SAMENSTELLING VAN HET INSPECTIETEAM 
 

Koenraad Fierens Hoofdinspecteur 

Kurt Lievens Inspecteur 

Lindsay Vissenaekens Inspecteur 
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1.7 INSPECTIEPLAN 

Maandag 25/2/2019 

campus Stad 

 Koenraad Fierens Lindsay Vissenaekens Kurt Lievens  

9u – 9u30 Inleidend gesprek (inspectieteam – ziekenhuis) 

9u30 – 12u 

Afdelingsbezoek m.b.t.  
thema behandeling 

Afdelingsbezoeken m.b.t. 
thema VBM 

 

Afdelingsbezoeken m.b.t. 
thema suïcidepreventie & 

agressiebeleid 
11u-12u Gesprek met ver-

antwoordelijke(n) 
m.b.t. thema be-
handeling 

12u – 13u Middagmaal + overleg inspecteurs 

13u – 15u 
Afdelingsbezoeken m.b.t. 

thema behandeling 

Afdelingsbezoeken m.b.t. 
thema VBM 

13u-14u Gesprek met ver-
antwoordelijke(n) 
m.b.t. thema  
suïcidepreventie  
& agressiebeleid 

14u-15u Gesprek met ver-
antwoordelijke(n) 
m.b.t. thema VBM 

Afdelingsbezoeken m.b.t. 
thema suïcidepreventie & 

agressiebeleid 

15u – 15u30 Overleg tussen inspecteurs 

15u30 – 16u Terugkoppeling van de vaststellingen over de 3 thema's met directie en verantwoordelijken 

 
 

Vrijdag 1/3/2019 

campus Melveren 

 Koenraad Fierens Lindsay Vissenaekens Kurt Lievens  

9u15 – 12u 
Afdelingsbezoeken  

m.b.t. thema behandeling 
Afdelingsbezoeken  
m.b.t. thema VBM 

Afdelingsbezoeken m.b.t. 
thema suïcidepreventie & 

agressiebeleid 

12u – 13u Middagmaal + overleg inspecteurs 

13u – 14u 
Gesprek met verantwoorde-

lijke(n) m.b.t. thema  
behandeling 

Afdelingsbezoek  
m.b.t. thema VBM 

Afdelingsbezoek m.b.t.  
thema suïcidepreventie & 

agressiebeleid 

14u – 14u30 Overleg tussen inspecteurs 

14u30 – 15u Terugkoppeling van de vaststellingen over de 3 thema's met directie en verantwoordelijken 
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2 SITUERING VAN DE VOORZIENING 

2.1 DIRECTIECOMITÉ  

Algemeen directeur Jaak Poncelet  

Directeur organisatie Jos Moers 

Directeur patiëntenzorg Ann Hendrickx 

Hoofdarts Dr. Marie-Paule Clerinx  

 

2.2 ERKENNINGSSITUATIE EN MACHTIGING GEDWONGEN OPNAME 

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

 
A a(d) a(n) T t(d) 

Sp 

psych 
Tg K k(d) k(n) totaal 

Campus 

Melveren 
70 6 9 65 13 28 30 15 2 3 241 

Campus 

stad 
137 24 10 124 45      340 

Totaal  

ziekenhuis 
207 30 19 189 58 28 30 15 2 3 581 

+ functie ziekenhuisapotheek. 

 

In het kader van het plaatselijke project Artikel 107 zijn 60 T-bedden (inbegrepen in bovenstaande cijfers) ge-

deactiveerd. 

Hiervan genieten de volgende erkende bedden een federale projectfinanciering voor bijkomende VTE/bed: 

Federale financiering voor bijkomende 

VTE/erkend bed 
 

forensisch SGS totaal 

2  16  18 

 

Daarnaast heeft het ziekenhuis enkele extra projectbedden (bovenop-de 581 erkende bedden) met volledige 

federale financiering:  

Extra projectbedden (bovenop erkende 

bedden) met volledige federale financie-

ring 

 

Crisisbedden K IBE (k-dienst) totaal 

3 8 11 
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Het ziekenhuis heeft een machtiging voor gedwongen opname.  

Het ziekenhuis heeft ervoor gekozen om, sinds 2017, een certificeringstraject te lopen met Planetree. Hierbij 

wordt een mensgerichte visie op zorg uitgewerkt volgens 12 componenten die geclusterd zijn onder drie do-

meinen: betere zorg, helende omgeving en gezonde organisatie. Men plant de certificering in 2021.  

 

 

2.3 ORGANISATIE VAN DE ZORG 

Het psychiatrisch ziekenhuis Asster biedt residentiële zorg en dagbehandelingen aan op twee campussen, Stad 

(voorheen PC Ziekeren) en Melveren (voorheen PZ Sancta Maria). De zorg wordt georganiseerd voor 4 leef-

tijdsgroepen die elk 1 (kinderen, jongvolwassenen, ouderen) tot 4 (volwassenen) zorgclusters omvatten. Bin-

nen elke zorgcluster worden 1 tot 4 afdelingen voorzien. 

Er is een aanbod voor de volgende doelgroepen, met telkens de betreffende afdelingen en de locatie: 

1. Kinderen en Jongeren (Spika - Campus Melveren) 

2. Jongvolwassenen (De Zeilen 1 - Campus Melveren) 

3. Volwassenen 

a. Stemmings-, Angst- en Somatoforme stoornis / Persoonlijkheidsstoornis  

(De Lier 1, 2, 3 & 4 - Campus Stad) 

b. Afhankelijkheidsstoornis (Libra 1 & 2 - Campus Melveren & Libra 3 - Campus Stad)  

- Seksuele gedragsstoornis (Libra 3 - Campus Stad) 

c. Psychotische stoornis of schizofrenie (Orion 1, 2, 3 & 4 - Campus Stad) 

d. Verstandelijke beperking & psychiatrische stoornis (De Zeilen 2 - Campus Melveren) 

4. Ouderen (Sirius 1, 2, 3 & 4 - Campus Melveren) 

 

Elke zorgcluster wordt aangestuurd door een zorgmanager en een beleidsarts. 

Het beleidsteam (kernteam) van elke afdeling bestaat uit een afdelingshoofd, afdelingspsychiater(s) en psy-

chologen. 
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3 VASTSTELLINGEN 

 
Op het moment van de inspectie werkt men binnen het ziekenhuis met twee softwarepakketten, namelijk 

Obasi voor het multidisciplinaire zorgdossier en Izoproc-Infomedic voor het medicatiepakket. Het nieuwe elek-

tronisch patiëntendossier Obasi ging ziekenhuisbreed in voege op 5/11/2018. Voordien werd er gewerkt met 

een patiëntendossier op basis van Regas-software. Het patiëntendossier is toegankelijk voor alle betrokken 

hulpverleners. (AV) 

Deze recente transitie had gevolgen voor de gecontroleerde patiëntendossiers. De historische gegevens (date-

rend van voor 5 november 2018) moesten gezocht worden via een archieffunctie in Obasi naar Regas en wa-

ren niet steeds vlot toegankelijk voor de zorgverleners. Een overzicht bekomen van alle relevante informatie 

over de patiënt bleek tijdrovend en verliep moeizaam. (TK) 

 

3.1 THEMA BEHANDELING 

3.1.1 Situering 

Binnen het thema behandeling werden een aantal aspecten gecontroleerd die gebaseerd zijn op kwaliteitsei-

sen uit het referentiekader voor psychiatrische ziekenhuizen, waaronder het opname- en ontslagbeleid, het 

ECT-beleid, de medische permanentie, de inhoud van het behandelplan, de betrokkenheid van patiënten en de 

patiëntenrechten.  

Voor andere aspecten zijn er in het referentiekader weinig concrete omschrijvingen te vinden; een aantal van 

deze kwaliteitsverwachtingen werden bij het opstellen van de inspectievragen geconcretiseerd, waarbij Zorg-

inspectie zich inspireerde op (inter)nationale richtlijnen en kwaliteitseisen. Voorbeelden hiervan zijn de toe-

gankelijkheid van het patiëntendossier voor het multidisciplinair team, de betrokkenheid van de context en de 

communicatie met de huisarts. 

Niet enkel het uitgeschreven beleid werd nagegaan, maar ook de concrete praktijk en de wijze waarop de 

voorziening deze praktijk evalueert en verbetert. 

3.1.2 Beleid 

• Het ziekenhuis beschikt over een uitgeschreven opnameprocedure en uitgeschreven in- en exclusiecrite-

ria. (AV) 

Elke opnamevraag leidt tot een ad hoc beslissing tot opname. In de praktijk verklaart men dat dit een 

multidisciplinair overlegproces betreft per casus, met de eindbeslissing in handen van een psychiater.  

Er wordt hierbij rekening gehouden met een inschatting van de ernst (crisissituatie) en wisselend met 

een aantal andere factoren (bv. geografisch – woonplaats van de aanvrager, …). Verschillende afdelin-

gen werken met meerdere wachtlijsten in functie van de opnamevraag en met welbepaalde criteria: bv. 

crisiswachtlijst / korte behandeling / lange behandeling. Daarnaast is er ook een ritssysteem in voege 

(interne en externe opnames). (AV)  

Het beleid met betrekking tot wachtlijsten is onvoldoende formeel geëxpliciteerd (bv. er is niet formeel 

vastgelegd welke patiëntprofielen systematisch voorrang krijgen, op basis van welke criteria de selectie 

gebeurt, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken disciplines bij de beslissing tot al 

dan niet prioriteit van een opnamevraag, …). (TK)  



 

  pagina 11 van 36 

Het nieuwe EPD bevat een module die het mogelijk maakt aanmeldingen voor opname te registreren. 

Het is de bedoeling deze operationeel te maken en zo een automatische ziekenhuisbrede opvolging van 

wachttijden door te voeren. (AV) 

 

• Alle afdelingen van het ziekenhuis beschikken over een uitgeschreven opnamebeleid met in- en exclu-

siecriteria. De opnameprocedure van het ziekenhuis geldt steeds als basis, voor sommige afdelingen of 

clusters zijn bovendien ook bijkomende specifieke elementen toegevoegd, aangepast aan de doelgroep. 

(AV) 

 

• Op meerdere afdelingen zijn een aantal aspecten betreffende het opnamebeleid niet duidelijk aanwezig: 

bv. binnen welke termijn een behandelplan dient opgemaakt te worden, de modaliteiten (termijn, fre-

quentie, welke disciplines aanwezig, …) voor evaluatie van het behandelplan, hoe de patiënt betrokken 

moet worden, hoe naasten betrokken moeten worden, de minimumfrequentie voor geplande contacten 

met de verschillende disciplines (psychiater, psycholoog, persoonlijke begeleider) van het behandel-

team. (TK) 

 

• Het ziekenhuis heeft een actieve psychodiagnostische cel en, voor alle afdelingen, een uitgeschreven 

beleid rond (psycho)diagnostiek. (AV)  

 

• De toetsing van de hulpverleningsmethodieken op afdelingen gebeurt aan de hand van recente weten-

schappelijke inzichten of richtlijnen (bv. Trimbos). (AV) 

 

• Het ziekenhuis heeft een uitgeschreven beleid rond uitkomstenmetingen. In 2017 werd gekozen voor de 

implementatie van feedback-gestuurde zorg (FBGZ) en specifiek Routine Outcome Monitoring (ROM) als 

tactische doelstelling. In 2017 en 2018 werd het beleid rond FBGZ en ROM verder uitgeschreven en een 

adviesgroep FBGZ werkte vervolgens een plan van aanpak uit. In 2019 zijn per cluster overlegmomenten 

ingepland om afdelingsspecifieke ROM-trajecten te bepalen voor de afdelingen die nog niet actief ge-

start zijn met FBGZ/ROM. Het ziekenhuis wil feedback-gestuurde zorg binnen alle afdelingen geïmple-

menteerd hebben tegen eind 2020. Binnen de adviesgroep FBGZ is er qua planning voor gekozen om 

elke cluster per doelgroep het proces te laten maken in het tempo eigen aan de voortschrijdende uit-

werking van de zorgprogramma’s en de zoektocht naar de meest geschikte FBGZ-instrumenten (als mid-

del voor betere behandeling en therapie), met een duidelijke eindtermijn.  (AV) 

Het beleid op papier is duidelijk, maar de implementatie is op het moment van de inspectie nog onvolle-

dig: op sommige afdelingen worden uitkomstengegevens op gestructureerde wijze verzameld en benut 

voor het bijsturen van de behandelingen (bv. cluster ouderenzorg); op meerdere afdelingen gebeurt in 

de praktijk geen systematische outcome-monitoring met het oog op het sturen van (de kwaliteit van) de 

behandelingen. (TK) 

 

• ECT-behandelingen worden in het ziekenhuis aangeboden. Er is een procedure voor ECT met inbegrip 

van een informed consent. (AV) 

 

• Het ziekenhuis heeft een ziekenhuisbrede KOPP-werking die ingebed is in een bredere visie op betrok-

kenheid van familie en naasten. Binnen elke cluster voor volwassenen zijn er personen met specifieke 

aandacht voor de KOPP-werking. Vanuit Asster neemt er ook iemand deel aan de KOPP-werkgroep Lim-

burg. (AV)  
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• Patiënten worden via verschillende kanalen geïnformeerd over patiëntenrechten (bv. onthaalbrochure, 

folders, website).  

Het ziekenhuis beschikt over procedures voor klachten, vrije keuze beroepsbeoefenaar, second opinion, 

weigeren behandeling, inzage dossier, ontslag tegen medisch advies. (AV)  

Men beschikt over tal van informed consentformulieren, die meestal als sjabloon geïntegreerd zitten in 

het EPD. (AV) 

 

• Er is geen ziekenhuisbrede ontslagprocedure, behalve voor ongepland ontslag waarvoor een specifieke 

procedure is opgemaakt. Voor alle afdelingen zijn wel specifieke ontslagprocedures van toepassing. (AV) 

 

• Er zijn geen schriftelijke afspraken over het versturen van een ontslagbrief. De termijn voor versturen 

noch de minimaal verwachte inhoud zijn expliciet omschreven. (TK) 

Er zijn wel schriftelijke afspraken en een stappenplan over de wijze hoe de opname- en ontslagbrieven 

in het nieuwe EPD tot stand moeten komen, maar meerdere artsen volgen deze leidraad niet. (TK) 

 

3.1.3 Medewerkers 

• Het ziekenhuis heeft een document dat de medische permanentie regelt; hierin staat de regeling i.v.m. 

een permanent oproepbare arts beschreven. (AV) 

 

• Alle psychiaters en psychologen volgden een langdurige psychotherapeutische opleiding of zijn daarmee 

bezig. (SP) Dit is een voorwaarde voor aanwerving.  

 

• Het ziekenhuis voorziet voor al zijn zorgverleners intervisie. (AV)  

 

• De hoofdarts heeft geen zicht op alle gevolgde vormingen van de artsen. (TK) De hoofdarts is wel op de 

hoogte van de accreditatie-status van alle artsen en van de langdurige opleidingen die de artsen-stafle-

den volgden. (AV) 

 

3.1.4 Middelen 

• Er is een algemene informatiebrochure van het ziekenhuis waarin volgende aspecten worden toegelicht: 

de algemene aspecten van dienstverlening (hoe opname gebeurt, …), en voldoende aandacht voor pati-

entenrechten, klachtbehandeling en ombudsfunctie. (AV) 

Elke dienst beschikt daarnaast over een eigen opnamebrochure / infofolder die onder meer volgende 

informatie bevat: de algemene informatie (voorstelling van de afdeling), de toepasselijke huisregels van 

de afdeling (zoals dagindeling, gang van zaken, bezoek,…), inhoudelijke informatie omtrent de werking 

van de afdeling. (AV) 

  

3.1.5 Processen  

• In het ziekenhuis zijn er verschillende initiatieven om patiënten bij het beleid te betrekken. (AV)  

o Er gebeuren permanent patiëntenbevragingen.  
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o Binnen het certificeringstraject werden er in 2017 focusgroepen georganiseerd, waarbij gedu-

rende een drietal dagen patiënten, bewoners, familie/naasten en medewerkers door Planetree in 

homogene groepen bevraagd werden via semi-gestructureerde interviews naar de kwaliteit van 

zorg.  

o Het ziekenhuis kon aantonen dat leefregels van afdelingen de voorbije 5 jaar door patiënten ge-

evalueerd werden. 

o Asster neemt jaarlijks deel aan de Vlaamse Patiëntenpeiling. De resultaten van deze peiling wor-

den besproken en geëvalueerd tijdens het comité kwaliteit en patiëntveiligheid. Op basis van de 

resultaten worden beleidsdoelstellingen verder aangevuld. 

We bevelen aan om de, voorlopig beperkte, inbreng van ervaringsdeskundigen verder uit te bouwen. 

(Aanb) 

 

• In het ziekenhuis zijn er verschillende initiatieven om familie/naasten bij het beleid te betrekken. (AV)  

o Er werd een visietekst opgemaakt betreffende de begeleiding en betrokkenheid van familie en 

naasten. 

o Binnen het Planetree-traject werden gestructureerde bevragingen van familie en relevante der-

den georganiseerd, waarbij de resultaten benut werden voor de verdere uitwerking van het zie-

kenhuisbeleid (2017-2018). 

o Het ziekenhuis kon aantonen dat leefregels van afdelingen de voorbije 5 jaar door familie/naasten 

geëvalueerd werden. 

 

Een aantal onderwerpen werden nagegaan via dossiersteekproeven (op 4 afdelingen telkens 5 dossiers; 2 af-

delingen per campus): 

• In 20 ingekeken dossiers van patiënten die minstens 2 maanden waren opgenomen, werden er anamne-

segegevens nagegaan (er werd gecontroleerd of er info werd genoteerd over kinderen, info over midde-

lengebruik, info over het medicatiegebruik voor de opname en info over somatische aandoeningen).  

o In 16/20 dossiers werd informatie gevonden over middelengebruik (AV) 

o in 19/20 dossiers werd informatie gevonden over somatische problemen. (AV)  

o In minder dan 75% van de gecontroleerde dossiers was er informatie over kinderen in het ge-

zin van de patiënt (14/20 aanwezig) genoteerd. (TK) 

o In minder dan 75% van de gecontroleerde dossiers was er informatie over medicatie voor op-

name (10/20 aanwezig) genoteerd. (TK) 

Tijdens de interviews op de afdelingen werd door de medewerkers aangegeven dat de gecontroleerde 

elementen quasi steeds bevraagd worden, maar niet steeds een neerslag vinden in het EPD. Het noteren 

van de anamnestische gegevens blijkt sterk wisselend en vooral afhankelijk van de zorgverlener die de 

gegevens verzamelt.  

 

• In alle 20 gecontroleerde dossiers was een behandelplan (minimaal omschrijving werkhypothese en 

doelstellingen) aanwezig. (AV) 

 

• In de gecontroleerde afdelingen is de verwachte termijn bij het opstellen van het behandelplan niet 

eenduidig en formeel vastgelegd. Het is bijgevolg niet mogelijk om deze verwachtingen te objectiveren 

en te monitoren. (TK)  
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Voor de 20 gecontroleerde dossiers uit de steekproef bedroeg de gemiddelde termijn tussen opnameda-

tum en datum eerste behandelplan 19 dagen (mediaan = 20 dagen), met een spreiding tussen 2 dagen 

en 38 dagen. 

 

• Op de bezochte afdelingen is er geen eenduidige termijn vastgelegd voor een eerste evaluatie van het 

behandelplan. (TK)  

In 20 gecontroleerde dossiers van patiënten die minstens 2 maanden opgenomen waren, kon in 19 dos-

siers een evaluatie van het behandelplan aangetoond worden. (AV)  

Voor de 19 gecontroleerde dossiers met een evaluatie van het behandelplan bedroeg de gemiddelde 

termijn tussen de opmaak van het behandelplan en de eerste evaluatie 37,5 dagen (mediaan = 31 da-

gen), met een spreiding tussen 7 dagen en 103 dagen. 

De multidisciplinariteit van de eerste behandelplanevaluatie kon in 18 van de 19 dossiers vastgesteld 

worden. (AV) 

 

• In minder dan 75% van de gecontroleerde dossiers kon aangetoond worden dat de patiënt betrokken 

wordt bij zijn behandelplan. (TK)  

o Er kon onvoldoende aangetoond worden dat de patiënt inspraak heeft bij de opmaak van het be-

handelplan. In 6 van de 20 gecontroleerde dossiers met een behandelplan kon niet aangetoond 

worden dat de patiënt betrokken was bij de opmaak van het behandelplan. 

o Er kon onvoldoende aangetoond worden dat de patiënt inspraak heeft bij de evaluatie van het 

behandelplan. In 11 van de 19 gecontroleerde dossiers met een evaluatie van het behandelplan 

kon niet aangetoond worden dat de patiënt betrokken was bij de evaluatie van het behandelplan. 

 

• Er zijn in alle 20 gecontroleerde dossiers datums van contacten in de voorbije maand met een psycho-

loog genoteerd. (AV) 

Over alle individuele contacten en over de contacten via groepssessies konden notities van de psycho-

loog aangetoond worden in het dossier. (AV)  

 

• In minder dan 75% van de dossiers (14/20 aanwezig) konden datums van contacten met een psychiater 

en notities over contacten met een psychiater gevonden worden in de voorbije maand. (TK) 

 

• Er werden in alle 20 gecontroleerde dossiers actuele individuele weekschema's gevonden die een over-

zicht geven van de geplande behandelingen en gesprekken. (AV) 

 

• In minder dan de helft (4/20) van de patiëntendossiers werden uitkomstenmonitoringgegevens gevon-

den. (TK) 

 

• In alle 20 gecontroleerde dossiers was informatie over de huisarts te vinden (de naam van de huisarts, 

het feit dat de patiënt geen huisarts heeft of geen toestemming geeft voor contactname met de huis-

arts). (AV) 

 

• In 15 van de 19 gecontroleerde dossiers van patiënten met een huisarts kon aangetoond worden dat er 

communicatie was met de huisarts. Dossiers van patiënten die contact met de huisarts weigerden of die 

geen huisarts hebben, werden niet gecontroleerd. (AV)  
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• In minder dan 75% (12 van de 18 aanwezig) van de gecontroleerde dossiers was de voorbije maand in-

formatie genoteerd over gesprekken met de context (familie of naasten). (TK) Dossiers van patiënten 

zonder familie of naasten en dossiers van patiënten die bezwaar hadden tegen contact werden niet ge-

controleerd.  

 

• Er werden 20 dossiers (10 per campus) bekeken van patiënten die minstens een week op ontslag waren.  

In meer dan een kwart (11 van de 20) van de dossiers kon er niet aangetoond worden dat er een ont-

slagbrief werd opgemaakt. (TK) 

 

3.1.6 Resultaten 

• Het ziekenhuis verzamelt (cijfer)gegevens om de eigen processen en resultaten te bewaken en heeft 

zicht op meerdere aspecten van het eigen handelen. (AV)  

o Het ziekenhuis heeft zicht op de wachttijden voor opname op de verschillende afdelingen.  

o Patiëntentevredenheidsmetingen gebeuren continu. 

o Een veiligheidscultuurmeting gebeurde in 2015 en een volgende is gepland in 2019. 

o De laatste medewerkerstevredenheidsmeting gebeurde in 2018. Dit gebeurt driejaarlijks. 

o Het ziekenhuis beschikt over cijfergegevens betreffende uitkomsten-monitoring: bv. registratie 

implementatiegraad van feedback gestuurde zorg (Questmanager), 4 indicatoren binnen VIP², HO-

NOS 65+, resultaten kwaliteitsrondes (dienst Q&S), resultaten focusgroepen Planetree, resultaten 

meld- en leersysteem,… 

 

• Er worden onvoldoende (cijfer)gegevens m.b.t. elementen uit het patiëntendossier verzameld om een 

volledig zicht te hebben op het eigen handelen en zo de processen en resultaten te kunnen bewaken, te 

kunnen evalueren en zo nodig bij te sturen. (TK) Het nieuw opgestarte Obasi-dossier laat dit in deze fase 

van implementatie nog niet toe. Er gebeuren sedert de opstart van Obasi wel op regelmatige basis 

steekproeven van de dossiers door de dienst kwaliteit. (AV) 

o Het ziekenhuis heeft onvoldoende zicht op de implementatie van gemaakte afspraken (uit de dos-

sierstreekproef bleek dat het – soms impliciet – afgesproken beleid voor een aantal aspecten on-

voldoende wordt waargemaakt in de praktijk (bv. de betrokkenheid van de patiënt bij zijn behan-

delplan). 

o Het ziekenhuis heeft geen volledig zicht op de concrete praktijkvoering betreffende opmaak en 

evaluatie van de behandelplannen (bv. het aandeel dossiers met behandelplan, frequentie van 

evaluatie van behandelplan, aandeel patiëntbetrokkenheid bij behandelplannen, frequentie van 

patiëntencontacten van de verschillende teamleden, …). 

o Het ziekenhuis heeft slechts een fragmentair zicht op de outcome van de aangeboden behande-

lingen. Een verdere implementatie van het opgestarte ROM-proces via Questmanager/Obasi kan 

hier een antwoord bieden. 

o Het ziekenhuis heeft geen zicht op het informeren van huisartsen. 

o Het ziekenhuis heeft geen zicht op het (tijdig) versturen van ontslagbrieven (men beschikt niet 

over cijfergegevens over het versturen van ontslagbrieven).  

 

• De beschikbare (cijfer)gegevens worden benut om processen en resultaten te evalueren en verbeter-

punten te detecteren. (AV) Voorbeelden hiervan konden door het ziekenhuis getoond worden. 
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o Verbetervoorstellen op basis van klachtelementen. 

o Verbeteracties op basis van tevredenheidsmetingen bij patiënten. 

o Verbeteracties op basis van tevredenheidsmetingen bij medewerkers. 

o Uitkomstenmetingen (cluster ouderenzorg). 

o Het ziekenhuis kan aantonen dat beschikbare cijfergegevens besproken worden op niveau van de 

Raad van Bestuur, op niveau van directie, op niveau van de afdelingen.  

 

 

 

3.1.7 Samenvatting 

Het beleid met betrekking tot het thema behandeling kan voor een aantal aspecten beter (vollediger, concre-

ter, meer SMART-geformuleerd) uitgeschreven worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwachtingen bij de 

opmaak en de evaluatie van de behandelplannen, voor de communicatie met huisartsen en/of andere nazorg-

actoren, voor de betrokkenheid van patiënt en familie, voor de contacten tijdens een opname met verschil-

lende disciplines van zorgverleners en voor de modaliteiten voor het noteren van informatie in het multidisci-

plinaire patiëntendossier.  

Direct gelinkt met het voorgaande, moeten over de dagelijkse praktijk systematisch gegevens verzameld en 

geanalyseerd worden betreffende de eigen werking, zodat de kwaliteit kan geëvalueerd, bijgestuurd en ge-

borgd kan worden. Het objectiveren van de eigen werking door het systematisch verzamelen van cijfermateri-

aal kan verschillen tussen praktijk en verwachtingen aantonen, zodat gerichte remediering mogelijk wordt. 

Niet alle zorgverleners zijn overtuigd van het belang van een consequent en coherent gebruik van het EPD. 

Hierdoor kan het ziekenhuis niet steeds zijn werking objectiveren (kwaliteit van de zorg kan soms niet aange-

toond worden) en gaat een deel van de beschikbare informatie verloren. 
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3.2 THEMA VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN – AGRESSIEBELEID  

3.2.1 Situering 

Bij deze inspecties ging Zorginspectie uit van het basisprincipe van de Hoge Gezondheidsraad rond dwanginter-

ventie (juni 2016), dat zich als volgt laat samenvatten: vrijheidsbeperking gebeurt zo weinig mogelijk, zo kort 

mogelijk, in verhouding met het gevaar en binnen een juridisch en zorgethisch kader waarbij respect, waardig-

heid en veiligheid van zowel gebruikers als hulpverleners voorop staan.  

Bovendien wil Zorginspectie tijdens haar inspecties niet enkel kijken naar de maatregelen op zich, maar ook 

naar de wijze waarop deze ingebed zijn in een breder kwaliteitsbeleid, dat gericht is op een adequate praktijk-

voering van vrijheidsbeperkende maatregelen, zowel ten aanzien van patiënten (therapeutisch beleid) als van 

medewerkers (personeelsbeleid). Zo onderscheiden we drie invalshoeken: de preventie van vrijheidsbeper-

kende maatregelen (waar o.a. het agressiebeleid zich situeert), de concrete praktijk en de wijze waarop de 

voorziening de praktijk evalueert en verbetert.  

Volgende definities werden vooropgesteld: 

• Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alle (therapeutische) maatregelen die een beperking van de keu-

zevrijheid en/of de bewegingsvrijheid van de patiënt inhouden, inclusief beperkingen qua contact met 

de buitenwereld. 

• Afzondering is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om een patiënt onder te brengen in een 

daartoe speciaal voorziene afzonderingskamer, al dan niet met fixatie, indien de fysieke en/of psychi-

sche integriteit van deze persoon of anderen acuut gevaar loopt en er geen enkel ander therapeutisch 

alternatief beschikbaar is. 

• Separatie is het geheel van maatregelen dat genomen wordt om een patiënt te verwijderen van de 

openbare ruimte op een afdeling en onder te brengen in zijn kamer of in een aparte ruimte (maar niet 

de afzonderingskamer) met een afgesloten deur, indien de fysische en/of psychische integriteit van de 

persoon of anderen acuut gevaar loopt en er geen enkel ander therapeutisch alternatief beschikbaar is. 

• Fixatie is elke handeling of gebruik van materiaal die de bewegingsvrijheid beperkt en niet gemakkelijk 

kan worden verwijderd.  

• Een signaleringsplan of een individueel de-escalatieplan is een hulpmiddel om in een vroeg stadium een 

dreigende terugval te herkennen en te voorkomen. Het omschrijft wat de patiënt, zijn omgeving en 

hulpverleners kunnen doen om een crisissituatie te voorkomen. De patiënt leert m.b.v. zijn signalerings-

plan zijn gedrag onder controle te krijgen doordat hij vroeg herkenning krijgt van zijn waarschuwingssig-

nalen. Een signaleringsplan bevat minstens: 

o de concrete omschrijving van signalen of vroege voortekenen, 

o de mogelijke acties of stabiliserende maatregelen in de verschillende fasen, 

o wat de patiënt of zijn omgeving kan doen, 

o wat hulpverleners kunnen doen. 

 

Specifiek m.b.t. afzondering/separatie en mechanische fixatie omschreef Zorginspectie vanuit het basisprin-

cipe "zo min mogelijk, zo kort mogelijk en steeds in veilige omstandigheden" een aantal uitgangspunten, op 

basis van de (inter)nationale richtlijnen. 

• Afzondering en separatie mogen als maatregel enkel gehanteerd worden in geval van acuut en ernstig 

gevaar, voor de patiënt zelf of voor anderen. 
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• De indicaties voor de afzondering en separatie dienen in detail genoteerd te worden in het dossier. 

• Notities in het dossier tonen aan dat er minstens om de 30 minuten verhoogd toezicht is op de patiënt 

in afzondering of separatie. 

• Notities in het dossier tonen aan dat er minstens om de 60 minuten persoonlijk contact is door een me-

dewerker die binnen gaat bij de patiënt in de afzonderings- of separatieruimte. 

• Notities in het dossier tonen het dagelijks persoonlijk contact door een arts bij patiënten in afzondering 

of separatie aan.  

 

3.2.2 Beleid  

 

• Volgende procedures en beleidsteksten over agressiebeleid/afzondering/fixatie zijn uitgewerkt: (AV) 

o 7 interne Asster-teksten rond het thema agressie en afzondering. Het gaat om: 

� Preventie & interventie crisis: agressie (PICA). Workflow afzondering. 

� PICA. Visietekst afzondering (3de, 4de en 5de fase crisisontwikkelingsmodel). 

� PICA. Beleidstekst fase 0,1, 2, COM (crisisontwikkelingsmodel) (preventie van afzondering). 

� PICA. Beleidstekst (agressiebeheersing). 

� PICA. Beleidstekst intensieve zorgen bij afzondering. 

� PICA. Beleidstekst "patiënt- en bewonersgeoriënteerde maatregelen binnen Asster." 

(VHBM). 

� PICA. FIT (Fysieke InterventieTechnieken) – methode 4de fase COM. 

Op het moment van de inspectie worden een aantal nieuwe teksten gefinaliseerd, en wordt de 
implementatie ervan voorbereid: 

� visietekst "preventie en interventie in kader van crisis: agressie (PICA) in Asster". 

� beleidstekst "preventie en interventie in kader van crisis: agressie (PICA) in Asster". 

� workflow preventie/VHBM. 

Grote wijzigingen bevatten de nieuwe beleidsteksten niet. Het is vooral de bedoeling de ver-

schillende bestaande teksten samen te brengen en bevattelijker te maken. 

o Op niveau van de afdelingen/clusters werden er afdelings-/clustergebonden procedures uitge-

werkt, meer bepaald voor:  

� De Lier 1, De Lier 2, De Lier 3, De Lier 4. 

� Orion 1, Orion 2, Orion 3, Orion 4. 

� Spika. 

� Sirius. 

� De Zeilen. 

� Libra 1, Libra 2, Libra 3. 

o 2 sjablonen: 

� sjabloon retrospectieve analyse agressie. 

� sjabloon retrospectieve analyse algemeen. 

o Handleiding/richtlijn registreren VHBM in het EPD. 

 

• De beleidsteksten betreffende omgang met agressie bevatten alle gezochte elementen. (AV) 
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• Volgende gezochte elementen zijn beschreven in de procedure voor afzondering/separatie: (AV) 

o De definitie van afzondering. 

o De definitie van separatie. 

o Afzondering/separatie gebeurt zo weinig mogelijk. 

o Afzondering/separatie gebeurt zo kort mogelijk. 

o Indicaties. 

o Alternatieven. 

o Eindverantwoordelijkheid van de arts binnen de zorgequipe voor afzondering/separatie. 

o Wie mag uitvoeren?  

o Toezicht tijdens afzondering/separatie. 

o Frequentie van evaluatie van de maatregel. 

o Welke notities in het dossier / register. 

 

• Volgende bemerkingen kunnen gemaakt worden bij de procedure afzondering/separatie: (TK) 

o Volgende reden(en) voor afzondering/separatie, verschillend van acuut en ernstig gevaar, worden 

vermeld in de procedure: 

� Effectief controleverlies. 

� Ernstig verstorend gedrag. 

o Separatie op de patiëntenkamer gebeurt op afdeling De Zeilen 2; dit is niet beschreven in de clus-

terspecifieke procedure.  

o Afzondering als strafmaatregel: In het document met afdelingsregels van afdeling De Zeilen 2 

staat vermeld dat diefstal wordt gelijkgesteld aan agressie naar materiaal en dat dit een reden is 

om iemand 2 uur af te zonderen. 

 

• Het ziekenhuis geeft aan dat mechanische fixatie tijdens afzondering gebruikt wordt op alle verblijfsaf-

delingen. Mechanische fixatie wordt niet alleen tijdens afzondering toegepast, maar ook buiten de af-

zonderingskamer op afdeling Sirius 1: fixatieriemen in bed en zetel, voorzettafel en onrusthekkens. (AV) 

 

• Volgende elementen zijn beschreven in de procedure voor fixatie: (AV) 

o De definitie van fixatie. 

o Fixatie gebeurt zo weinig mogelijk. 

o Fixatie gebeurt zo kort mogelijk. 

o Indicaties. 

o Alternatieven. 

o Eindverantwoordelijkheid binnen de zorgequipe voor fixatie. 

o Wie mag uitvoeren?  

o Toezicht tijdens fixatie. 

o Frequentie van evaluatie van de maatregel. 

o Welke notities in het dossier. 

 

• Volgende bemerkingen kunnen gemaakt worden bij de procedure voor fixatie: (TK) 

o In de beleidstekst "Intensieve zorgen bij afzondering" staat het volgende vermeld wat indruist te-

gen het basisprincipe ‘zo kort mogelijk’:  
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� Bij ernstige agitatie is het, volgens het in deze setting gebruikte crisisontwikkelingsmodel, 

aanbevolen om de fixatie gedurende 2 uur aan te houden vanaf het moment dat de agitatie 

is weggeëbd. 

� 's Nachts wordt fixatie nooit gestopt. 

o Volgende reden voor mechanische fixatie tijdens afzondering, verschillend van acuut en ernstig 

gevaar, wordt vermeld in de procedure: bij weigering of fysieke weerstand bij de veiligheidscon-

trole bij afzondering wordt een beveiligde 5-puntsfixatie toegepast tot na de veiligheidscontrole. 

 

• Er is geen informatie beschikbaar voor patiënten over het VBM-beleid van het ziekenhuis. (TK) 

 

• Het ziekenhuis heeft specifieke informatie voor gedwongen opnames: zowel voor gedwongen opgeno-

men patiënten als voor hun familie geeft de brochure "van gedwongen opname tot nazorg" informatie 

over de procedure en hun rechten. (AV) 

 

• Er zijn geen duidelijke afspraken over het bevragen of inschatten van het agressierisico (noch over de 

vraag of dit al dan niet bij elke opname moet gebeuren, noch over de manier waarop dat desgevallend 

moet gebeuren, noch over de plaats in het EPD waar informatie over agressie moet genoteerd worden 

in). (TK)  

 

• Binnen het agressiebeleid maakt het ziekenhuis gebruik van houvastplannen/signaleringsplannen die 

kunnen worden opgesteld bij patiënten met een verhoogd agressierisico. Er worden hiervoor verschil-

lende formats gebruikt: de afdelingen bepalen zelf welk format voor hen handigst is in gebruik, in func-

tie van de doelgroep van de afdeling. Afdelingen bepalen ook zelf bij welke indicaties een plan wordt 

opgesteld. (AV) Vaak zijn deze criteria weinig geëxpliciteerd. (Aanb) 

Alle sjablonen die tijdens de inspectie werden voorgelegd, bevatten de drie basiselementen van een sig-

naleringsplan (omschrijving van signalen, acties voor de patiënt, acties voor de omgeving of hulpverle-

ners), en worden in principe samen met de patiënt opgesteld. (AV) 

 

3.2.3 Medewerkers 

• Op volgende bezochte afdelingen werd bij medewerkers de bestaffing nagevraagd tijdens de nacht en 

tijdens het weekend. (AV) 

 

Campus Stad 

Afdeling Weeknacht Weekenddag Weekendnacht 

De Lier 1 1 2 1 

De Lier 2 1 2 1 

De Lier 3 1 2 1 

Orion 1 1 3 1 

Orion 2 1 3 1 

Libra 3 1 3 1 
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Campus Melveren 

Afdeling Weeknacht Weekenddag Weekendnacht 

Zeilen 1 1 2 1 

Zeilen 2 1 2 1 

Sirius 1 1 2 1 

Sirius 2 1 3 1 

Sirius 3 1 2 1 

Libra 1 1 2 1 

 

• Per afdeling is er 's nachts 1 verpleegkundige. Daarnaast beschikt elke campus apart elke nacht nog over 

een centrale mobiele waak. Campus Melveren beschikt daarnaast elke nacht nog over een extra nacht-

waker en er wordt ook een steward ingeschakeld voor toezichtrondes op beide campussen. (AV) 

Op afdelingen waar 's nachts acute opnames gebeuren, moeten steeds minstens twee personen aanwe-

zig zijn. Dit is van toepassing voor meerdere afdelingen (o.m. De Lier 1, Libra 1, De Zeilen 2). (NC) 

 

• In geval van nood kan volgens de medewerkers volgende extra hulp opgeroepen worden op de afdelin-

gen. Bij een noodoproep worden eerst de medewerkers van de omliggende afdelingen verwittigd; zij 

kunnen deze oproep accepteren of weigeren; indien er onvoldoende medewerkers de oproep accepte-

ren, worden de medewerkers van alle andere afdelingen opgeroepen. Ook de centrale verpleegkundige 

mobiele waak van de campus wordt mee opgeroepen. 

Er zijn in totaal (op alle afdelingen) steeds minstens 3 personen beschikbaar binnen 15 minuten. Er is 

steeds minstens 1 verpleegkundige beschikbaar. (AV) 

 

• Tijdens de inscholing van nieuwe (zorg)medewerkers komt omgaan met agressie en vrijheidsbeper-

kende maatregelen aan bod. (AV)  

Vier keer per jaar wordt een basismodule PICA rond agressiebeheersing en VBM georganiseerd. Deze 

neemt een volledige dag in beslag en is verplicht te volgen tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling.  

 

• Ook zorgmedewerkers die al langer in dienst zijn kunnen desgewenst deze basismodule volgen; daar-

naast kunnen medewerkers (zonder verplichting) ook de opleidingen "omgaan met verbale agressie" en 

"herstelgericht werken na incidenten" volgen. Die twee laatste vormingen zijn ook toegankelijk voor me-

dewerkers van de zorgondersteunende diensten.  

Centraal en op de afdelingen worden daarnaast nog oefensessies (FIT) georganiseerd voor de zorgmede-

werkers (door de referentiepersoon van elke afdeling). Deze zijn niet verplicht te volgen door alle zorg-

medewerkers. (AV) 

 

• De vorming van medewerkers m.b.t. het omgaan met agressie en VBM schiet te kort op volgende pun-

ten: (TK)  

o In de gesprekken wordt aangegeven dat de voorbije twee jaar meer dan 75% van de verpleegkun-
digen en zorgkundigen een vorming rond omgaan met agressie en het gebruik van VBM volgde. 
(AV) Dit percentage is verschillend naar gelang de aangehaalde bron waardoor het ziekenhuis 
geen duidelijk overzicht kan tonen m.b.t. de gevolgde vormingen voor alle medewerkers.  
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o Er is geen minimale herhaalfrequentie bepaald inzake vorming rond agressie en VBM voor de ver-
schillende doelgroepen. 

o Ten aanzien van artsen gelden geen geëxpliciteerde verwachtingen m.b.t. vorming inzake agressie 
en VBM. In de gesprekken werd aangegeven dat opleidingen zoals suïcidepreventie en agressie op 
de overlegmomenten van de medische staf apart en proactief worden gegeven aan de artsen-
groep. 

 

• Het ziekenhuis heeft een gefaseerd aanbod om personeelsleden op te vangen na ernstige incidenten.  

In eerste instantie wordt ingezet op opvang binnen het eigen team. In tweede instantie kan er beroep 

gedaan worden op het Asster-Steunteam, dat bestaat uit medewerkers die speciaal zijn opgeleid om 

opvanggesprekken te organiseren (individueel of in groep). Desgevallend organiseert het Steunteam een 

1e contact na 72 uur en opvolggesprekken na 2 weken en 3 maanden. Ingeval van nood aan verdere op-

volging kan beroep gedaan worden op de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Eén en ander staat beschreven in een beleidstekst collegiale opvang, een procedure opvang steunteam 
en een stroomdiagram steunteam. Er is ook een folder over de werking van het steunteam. (AV) 

Het Steunteam schrijft een eigen jaarverslag. (SP) Daaruit blijkt dat er 51 keer een tussenkomst ge-
beurde in 2017. 

 

3.2.4 Middelen 

• Er zijn 7 gesloten afdelingen: De Lier 1, Libra 3, Orion 1, Orion 2, Sirius 1, Sirius 2 en Sirius 3. Op indicatie 

kunnen volgende (in principe open) afdelingen (gedeeltelijk) afgesloten worden: De Zeilen 1, Libra 1, 

Spika 1, Spika 2 en Spika 3. (AV) 

 

• Er zijn 23 afzonderingskamers en 4 time-outkamers (prikkelarme kamer die zowel met open deur als 

met gesloten deur gebruikt kan worden) in het ziekenhuis op volgende afdelingen: (AV) 

Naam afdeling  Aantal afzonderingskamers 

De Lier 1 2 

De Lier 2 2 

De Lier 3 1 

De Zeilen 1 2 (waarvan 1 time-outkamer) 

De Zeilen 2 2 (waarvan 1 time-outkamer) 

Libra 1 2 

Libra 2 2 

Libra 3 2 

Orion 1 2 

Orion 2 2 

Orion 3 1 

Sirius 1 1 

Sirius 2 1 

Sirius 3 1 
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Spika 1 en 3 2 (waarvan  time-outkamer) 

Spika 2 2 (waarvan  time-outkamer) 

 
 

• Volgende infrastructuur is voorhanden om de-escalatie mogelijk te maken: (AV) 

Naam afdeling  Aantal eenper-
soonskamers 

Aantal twee-
persoonska-

mers 

Aantal  
meerper-

soonskamers 
(>2) 

Aantal time-
outkamers / 

comfortrooms 

Andere infra-
structurele moge-

lijkheden 

De Lier 1 25 2 / 1 comfortroom 0 

De Lier 2 26 2 0 0 0 

De Lier 3 18 5 0 1 comfortroom leefruimte 1  
(stille living),  
kamer 0.30  

(met hometrainer 
en step) 

De Zeilen 1 7 4 3 1 time-outkamer  

De Zeilen 2 6 3 3 1 comfortroom, 
1 time-outkamer 

beveiligde kamer 

Libra 1 16 3 2 0 2 toezichtkamers 

Libra 2 21 1 3 0 0 

Libra 3 16 1 5 0 0 

Orion 1 14 1 3 comfortroom 
in opbouw 

1 camerakamer 

Orion 2 14 0 4 comfortroom 
in opbouw 

1 camerakamer 

Orion 3 18 6 0 0 0 

Sirius 1 6 4 4 0 0 

Sirius 2 10 2 4 0 1 camerakamer 

Sirius 3 1 4 6 1 rustkamer 0 

Spika 1 18 0 0 0 0 

Spika 2 5 0 0 0 0 

Spika 3 8 0 0 0 0 

 

• Er werden tijdens de inspectie 10 afzonderingskamers bezocht op de afdelingen De Lier 1, Libra 1, Libra 

3, Orion 2, Sirius 2 en De Zeilen 2. (AV) 

 

• Er werden problemen qua infrastructuur vastgesteld in volgende afzonderingsruimtes: (TK) 

o Op afdeling Sirius 2 is er inkijk in de afzonderingskamer vanuit de tuin. De beschikbare afscherm-

mogelijkheden (gordijnen, zonneblinden) zijn niet bruikbaar in de praktijk. 

o Op afdeling Orion 2 was er in 1 van de bezochte afzonderingsruimtes geen tijdsaanduiding aanwezig.  
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• Er werd tijdens de inspectie 1 andere ruimte voor gebruik met afgesloten deur bezocht op afdeling De 

Zeilen 2: de beveiligde kamer. (AV) Deze beveiligde kamer is een aangepaste patiëntenkamer met een 

vast bed en ingebouwde kasten die kunnen afgesloten worden. Deze kamer is niet in orde qua veiligheid 

inzake automutilatie/verhanging door de aanwezigheid van onveilige klinken aan de deuren. Daarnaast 

is de privacy niet gewaarborgd omwille van mogelijke inkijk vanuit de gang. (TK) 

 

• Separatie gebeurt, volgens de procedure, in de patiëntenkamers op afdelingen Spika 1, Spika 2, Spika 3 

en De Zeilen 2. Wanneer we ervan uitgaan dat afzondering en separatie enkel mogen toegepast worden 

in gevaarsituaties en in een beveiligde omgeving, dan is bij separatie in een patiëntenkamer niet voldaan 

aan de basisvoorwaarden op het vlak van veiligheid (de kamer is niet veilig ingericht en er is geen toe-

zicht via camera/kijkvenster mogelijk). (TK) 

  

3.2.5 Processen  

• Er werden 28 registraties en bijhorende patiëntendossiers ingekeken van patiënten in afzondering (met 

een totale duur van 708 u 27 min). (AV) 

 

• Alle gecontroleerde registraties bevatten de wettelijk verplichte gegevens (identificatie van de patiënt, 

datum, begin- en einduur van afzondering, reden van afzondering, naam of handtekening van de verant-

woordelijke arts en verpleegkundige). (AV)  

 

• Er werd gekeken naar de redenen voor afzondering in de gecontroleerde dossiers: 

o De redenen voor afzondering waren in 25 van de 28 gecontroleerde dossiers omstandig omschre-

ven.  

In het elektronisch afzonderingsregister kan als reden uit een standaardlijst een categorie aange-

duid worden; daarnaast wordt in het luik "beschrijving" de reden voor afzondering omstandig om-

schreven. (AV) 

o In 9 van de 28 gecontroleerde dossiers kon aangetoond worden dat afzondering gebeurde op ba-

sis van een gevaarsituatie (acuut en ernstig gevaar voor zichzelf of anderen). (AV) 

o Bij 3 van de 28 gecontroleerde dossiers waren de redenen voor afzondering onvoldoende omstan-

dig omschreven om het gevaarsaspect te beoordelen: persoonsgerichte dreiging, risico op agres-

sie, dreigend gedrag. (TK) 

o In 16 van de 28 gecontroleerde dossiers was een andere reden dan acuut en ernstig gevaar de 

reden tot afzondering: gefixeerd bij opname, ernstige onrust, dreiging te ontvluchten (3x), gaat 

kamers binnen van anderen en neemt sigaretten af, verbaal agressief, onder invloed (3x), plaats-

gebrek bij opname op vraag van patiënt, verbaal agressief, rust bieden, denkt dat verpleegkundige 

haar wil kwaad doen, onvoorspelbaar gedrag bij gedwongen opname, niet nakomen van afspra-

ken. (TK) 

 

• Er werd gekeken naar het toezicht tijdens afzondering: 

o Bij 20 van de 28 afzonderingen (die langer dan 30 minuten duurden) kon aangetoond worden dat 

er minstens om de 30 minuten visueel toezicht is op de patiënt. (AV) 
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o Bij 8 van de 28 afzonderingen (die langer dan 30 minuten duurden) kon niet aangetoond worden 

dat er minstens om de 30 minuten visueel toezicht is op de patiënt. (TK)  

Vier periodes zonder notities over visueel toezicht waren zelfs langer dan 60 minuten met een 

maximale duur van 11u10min zonder notities over toezicht. 

o Bij 23 van de 26 afzonderingen (die langer dan 60 minuten duurden) kon niet aangetoond worden 

dat er minstens om de 60 minuten een medewerker binnen gaat bij de patiënt in afzondering. 

(TK) 

76 periodes zonder notities over binnengaan waren zelfs langer dan 120 minuten, met een maxi-

male duur van 9u45min zonder notities over binnen gaan.  

 

• In minder dan 75% van de gecontroleerde dossiers (6 van de 28) waren er notities die aantonen dat er 

systematisch persoonlijk contact van de arts is met elke patiënt in afzondering. (TK)  

 

• In 4 van de 5 afzonderingen langer dan 24u was er geen dagelijks contact van de patiënt met een arts. Er wa-

ren in totaal 8 van 21 dagen in afzondering zonder notities over dagelijks contact van de arts met de patiënt. 

(TK)  

 

• Er werden 3 registraties en bijhorende patiëntendossiers ingekeken van patiënten in separatie (met een 

totale duur van 28u). (AV) 

Alle gecontroleerde registraties bevatten de wettelijk verplichte gegevens (identificatie van de patiënt, 

datum, begin- en einduur van separatie, reden van separatie, naam of handtekening van de verantwoor-

delijke arts en verpleegkundige). (AV)  

 

• Er werd gekeken naar de redenen voor separatie in de gecontroleerde dossiers: 

o De redenen voor separatie waren in alle gecontroleerde dossiers omstandig omschreven. (AV)  

o In 1 van de 3 gecontroleerde dossiers kon aangetoond worden dat separatie gebeurede op 

basis van een gevaarsituatie (acuut gevaar voor zichzelf of anderen). (AV) 

o In 2 van de 3 gecontroleerde dossiers was een andere reden dan acuut en ernstig gevaar de 

reden tot separatie: nachtelijk dolen en onrespectvol gedrag naar begeleiding. (TK) 

 

• Er werd gekeken naar het toezicht tijdens separatie: 

o In de gecontroleerde dossiers bleek dat er notities waren die aantonen dat er minstens om de 

30 minuten visueel toezicht is op de patiënt in separatie. (AV) 

o Bij 1 van de 2 separaties (die langer dan 60 minuten duurden) kon niet aangetoond worden 

dat er minstens om de 60 minuten een medewerker binnen gaat bij de patiënt in separatie. 

(TK)  

 

• In geen enkel van de 3 gecontroleerde dossiers waren er notities die aantonen dat er systematisch per-

soonlijk contact van de arts is met elke patiënt in separatie. (TK)  

 

• Sommige medewerkers geven aan dat een patiënt tijdens afzondering geen bezoek mag ontvangen. (TK) 

 

• Het ziekenhuis geeft aan dat volgende controles gebeuren: lichaamscontrole, kamercontrole, bagage-

controle en drugscreening. (AV) De werkwijze van deze controles is niet beschreven in een procedure. 

(TK) 
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• Om de praktijk van het agressiebeleid te toetsen, werden op 6 afdelingen een aantal dossiers ingekeken 

van patiënten die minstens een week opgenomen waren, waarbij gezocht wordt naar informatie over 

het potentieel agressierisico.  

Het feit dat er geen afspraken zijn omtrent het bevragen of inschatten hiervan (zie hoger), reflecteert 

zich in de vaststellingen op de afdelingen: (AV) 

o Op 2 van de gecontroleerde afdelingen gaven de medewerkers aan dat het risico op agressie niet 

wordt bevraagd of ingeschat (omdat dit bij de betreffende populaties maar heel zelden een pro-

bleem vormt), en was hierover niets genoteerd in de dossiers.  

o Op de 4 andere afdelingen werden in totaal 15 dossiers gecontroleerd; in 8 daarvan werd infor-

matie over agressie gevonden, en in 4 daarvan was er ook een houvastplan/signaleringsplan op-

gemaakt waarin agressie aan bod kwam.  

� Op 2 van de gecontroleerde afdelingen worden volgens de medewerkers standaard ele-

menten m.b.t. agressie bevraagd. Op beide afdelingen werd evenwel aangegeven dat hier-

over niets wordt genoteerd in het dossier als er geen elementen zijn die wijzen op een ver-

hoogd agressie-risico: 

- Volgens de medewerkers op de ene afdeling bevraagt de arts tijdens de intake stan-

daard elementen m.b.t. agressie.  

In 1 van de 3 gecontroleerde dossiers werd informatie over agressie gevonden. Voor 

de betreffende patiënt was ook een houvastplan opgesteld waarin agressie aan bod 

kwam. 

- Op de andere afdeling wordt agressie volgens de medewerkers systematisch be-

vraagd tijdens een gesprek met de familie.  

In 3 van de 5 gecontroleerde dossiers werd informatie over agressie gevonden, maar 

er waren voor deze patiënten geen houvastplannen opgesteld.  

� Op 2 van de gecontroleerde afdelingen gebeurt bevraging van agressie volgens de mede-

werkers soms, maar niet standaard:  

- Op de ene afdeling was er in 2 van de 3 gecontroleerde dossiers informatie over 

agressie genoteerd. Volgens het afdelingsbeleid zou in beide dossiers een houvast-

plan moeten zijn opgesteld, maar dat was slechts in 1 dossier ook gebeurd.  

- Op de andere afdeling werd in 2 van de 4 gecontroleerde dossiers informatie over 

agressie gevonden; in beide dossiers kwam dit ook aan bod in een vroegsignalerings-

plan. 

Ook op deze afdeling werd aangegeven dat niets over agressie wordt genoteerd in 

het dossier als uit de gesprekken blijkt dat er geen elementen zijn die wijzen op een 

verhoogd agressie-risico. 

 

• Op het vlak van dossiervorming over het inschatten van het agressie-risico werden enkele verbeterpun-

ten vastgesteld: (TK) 

o In het EPD is geen specifieke plaats afgesproken voor het noteren van informatie over het agres-

sierisico van de patiënt. Dit maakt dat medewerkers vaak niet wisten waar ze de gevraagde infor-

matie moesten zoeken (of desgevallend zouden moeten noteren) en dat de info ook op verschil-

lende plaatsen in het dossier werd gevonden. Dit bemoeilijkt communicatie hierover tussen team-

leden en tussen afdelingen, en kan er toe leiden dat informatie verloren gaat. Men kan in het 
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nieuwe EPD het agressierisico wel als ’aandachtspunt’ inbrengen, maar deze mogelijkheid is nog 

onvoldoende gekend.    

o Op verschillende afdelingen werd aangegeven dat er – wanneer agressie bevraagd wordt – niets 

over agressie wordt genoteerd als er geen indicaties zijn voor een verhoogd risico. Hierdoor is het 

niet duidelijk of dit item niet bevraagd werd dan wel of er geen indicatie voor een verhoogd risico 

werd vastgesteld.  

3.2.6 Resultaten 

• Het ziekenhuis heeft volgende recente cijfergegevens: (AV) 

Aantal afzonderingen 992 (2017) 
892 (2018) 

Aantal patiënten afgezonderd 382 (2017) 
354 (2018) 

Gemiddelde duur afzondering 35u52min (2017) 

Aantal afzonderingen met fixatie 333 (2017) 

Aantal separaties 53 (2017) 
12 (2018) 

Aantal patiënten gesepareerd 9 (2017) 
8 (2018) 

Gemiddelde duur separatie 27u20min (2017) 

Aantal agressie-incidenten (opgesplitst in bedreiging 
met de dood, fysieke agressie, seksuele agressie en 
verbale agressie) 

221 (2017) 
230 (2018) 

Aantal analyses van agressie-incidenten 11 uitgebreid, gestructu-
reerd met externe analis-
ten 
97 op de afdeling  
(2018) 

Aantal arbeidsongevallen door agressie-incidenten 23 (2018) 

 

 

• Men heeft d.m.v. de geregistreerde cijfergegevens zicht op: (AV) 

o Aantal afzonderingen. 

o Aantal patiënten afgezonderd. 

o De reden van afzondering. 

o De gemiddelde duur van een afzondering. 

o Het tijdstip van afzondering: startuur en einduur. 

o Aantal afzonderingen <24u na opname. 

o Betrokkenheid van de arts bij het besluit tot afzondering. 

o Het gebruik van mechanische fixatie tijdens afzondering. 

o Aantal afzonderingen volgens juridisch statuut. 

o Bijstand bij afzondering. 
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o Details over (aantal en) aard van de agressie-incidenten. 

 

• Er gebeurde in 2018 een interne audit over de kwaliteit van de registraties over afzonderingen. (SP) 

 

• Volgende bemerkingen kunnen gemaakt worden over de aangeleverde cijfers: (TK) 

o Discontinue afzonderingen (afzonderingen waarbij de patiënt op verschillende momenten in de 

leefgroep mag verblijven) worden als 1 afzondering geteld waardoor het aantal afzonderingen 

een onderschatting is en de gemiddelde duur van afzondering een overschatting. 

o Bij controle van de afzonderingsregisters bleek dat het beginuur van afzondering soms verschil-

lend was van het beginuur van de registraties van het toezicht (eerste registratie van toezicht 

vroeger dan beginuur van afzondering). Het is daardoor niet duidelijk of de gemiddelde duur van 

afzondering in het analyserapport correct is.  

o Men heeft geen zicht op het aantal mechanische fixaties buiten de afzonderingskamer. Sinds de 

opstart van OBASI wordt dit wel geregistreerd, maar voordien werd dit enkel genoteerd in het 

patiëntendossier. 

o Uit de gesprekken op meerdere afdelingen blijkt dat niet alle agressie-incidenten gemeld worden. 

 

• De (cijfer)gegevens worden benut om processen en resultaten te evalueren en verbeterpunten te de-

tecteren. (AV) 

o In 2017 werd een analyserapport over VBM opgemaakt. Het analyserapport van 2018 was tijdens 

het moment van inspectie in opmaak. 

o Er is een jaarlijks gedetailleerd rapport met evolutiebesprekingen; hierdoor kan men tendensen 

opvolgen en analyseren.  

o Het ziekenhuis kan aantonen dat de cijfers rond afzondering, separatie, mechanische fixatie en 

agressie-incidenten besproken worden op niveau van de Raad van Bestuur, op niveau van directie 

en op niveau van de afdelingen.  

o In 2018 werd een uitgebreide analyse over agressie-incidenten opgemaakt. 

 

• Verbeteracties werden opgezet voor gekende verbeterpunten: (AV) 

o In 2015 werden de procedures en het beleid rond afzonderingen herzien, resulterend in een 

workflow afzonderingen en een sjabloon afdelingsspecifieke werkwijze inzake afzonderingen.  

o Van verschillende clusters kon een document "analyse en verbeteracties" worden voorgelegd 

waarin de cijfers rond afzonderingen besproken worden en een aantal doelstellingen geformu-

leerd worden. 

o In de beleidsplannen van verschillende afdelingen/clusters worden acties opgezet rond het thema 

VBM (o.a. wekelijks bespreken van de incidentmeldingen, werken met comfortroom). 

o Op verschillende afdelingen werd, in samenspraak met patiënten, een comfortroom ingericht of is 

er een comfortroom in uitbouw. Men maakt ook gebruik van comfortboxen (box met materiaal 

dat kan helpen om te relaxeren) op verschillende afdelingen. 

o Voor de kinderen en jongeren wordt gewerkt aan een "comfort garden". Deze groene comfort-

zone moet jongeren die zijn opgenomen toelaten zich terug te trekken in de tuin buiten de con-

text van het ziekenhuis, met het oog op relaxatie en agressie-preventie. 
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3.2.7 Samenvatting 

Er zijn geen duidelijke afspraken rond het inschatten van het agressierisico van patiënten, noch over de dos-

siervorming hieromtrent.  

De procedure voor afzondering en fixatie bevat alle gezochte elementen maar is inhoudelijk niet volledig in lijn 

met de richtlijnen: 

• De redenen voor afzondering/separatie en fixatie zijn onvoldoende expliciet beperkt tot acuut en ernstig 

gevaar. 

• Separatie gebeurt in patiëntenkamers. Patiëntenkamers voldoen niet aan de veiligheidsverwachtingen 

die gesteld worden aan ruimtes voor afzondering en separatie.  

Volgende knelpunten in de praktijk konden worden vastgesteld in de dossiercontroles: 

• Op basis van de dossiernotities over de redenen voor afzondering / separatie kan niet steeds besloten 

worden dat het enkel gaat om acuut en ernstig gevaar. 

• Over het toezicht: 

o Er zijn niet steeds om het half uur notities over het toezicht op de patiënt in afzondering en sepa-

ratie. 

o Er wordt niet steeds frequent genoeg binnengegaan in de afzonderingskamer. 

• Er is geen systematisch persoonlijk contact van de arts met elke patiënt in afzondering/separatie. 

Jaarlijks wordt een analyserapport opgemaakt per afdeling met tal van gegevens. Deze (cijfer)gegevens wor-

den benut om processen en resultaten te evalueren en verbeterpunten te detecteren, en worden besproken 

op de verschillende niveaus binnen de organisatie. 

Verschillende verbeteracties werden opgezet voor gekende verbeterpunten.  
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3.3 THEMA DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG  

3.3.1 Situering 

Het thema detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is enerzijds gebaseerd op het referentiekader voor psy-

chiatrische ziekenhuizen, anderzijds op elementen uit de "Multidisciplinaire richtlijn (MDR) voor de detectie en 

behandeling van suïcidaal gedrag". Deze richtlijn werd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie 

(VLESP) gelanceerd op 30/3/2017; via een ministeriële omzendbrief dd. 4/7/2017 werden alle voorzieningen in 

de geestelijke gezondheidszorg geïnformeerd dat de toepassing van deze richtlijn vanaf het najaar van 2017 

deel zou uitmaken van het toezicht door Zorginspectie. 

De multidisciplinaire richtlijn detectie en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) geeft aan dat er binnen de 

geestelijke gezondheidszorg bij elke persoon een risico-inschatting voor suïcide moet gebeuren. Volgens de 

MDR is er beperkt wetenschappelijk bewijs voor de validiteit, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van een risi-

coformulering op basis van gradaties en wordt aanbevolen om een gewogen besluitvorming te maken voor de 

risicoformulering. Suïciderisico fluctueert bij eenzelfde persoon over de tijd. De MDR geeft dan ook aan dat het 

belangrijk is dit op verschillende momenten te evalueren. De MDR verwacht dat er bij een verhoogd risico een 

beschrijving aanwezig is van mogelijke acties of interventies gekoppeld aan alarmsignalen bij cliënten.  

Niet enkel het uitgeschreven beleid werd getoetst aan bovenstaande uitgangspunten, ook de concrete praktijk 

werd nagegaan d.m.v. dossiersteekproeven, evenals de wijze waarop de voorziening de praktijk evalueert en 

verbetert. 

3.3.2 Beleid 

• Sinds 2016 wordt het suïcidepreventiebeleid in Asster herwerkt. Vanaf 2017 werd daarbij de MDR mee 

als uitgangspunt genomen, en in 2018 kon ook rekening gehouden worden met de mogelijkheden die 

het nieuwe EPD biedt op dit vlak. Begin 2019 (kort voor de inspectie) werd een kick-off voor afdelings-

hoofden en referenten georganiseerd, waarbij het nieuwe beleid werd gelanceerd. (AV) 

 

• Op het moment van de inspectie beschikt het ziekenhuis over een uitgeschreven ziekenhuisbreed suïci-

depreventiebeleid, dat beschreven staat in volgende documenten: (AV) 

o Visietekst "preventie en interventie i.k.v. crisis: suïcide" 

o Workflow "acties i.k.v. normalisatie en escalatie van suïcidaal gedrag" 

o Procedure "suïcidepreventie Asster" 

o Richtlijn "inschatting suïcide intentie" 

o Richtlijn "onderzoek suïcidaal gedrag" 

o Procedure "niet-natuurlijk overlijden" 

De visietekst formuleert de basisprincipes m.b.t. suïcidepreventie. Deze worden vertaald in de work-

flow, waarin aangegeven wordt welke stappen moeten gezet worden in de verschillende fases van het 

traject van de patiënt. Voor bepaalde interventies in de workflow wordt de precieze invulling overgela-

ten aan de afdelingen, op basis van hun specifieke doelgroep en werking; het is de bedoeling dat deze 

invulling wordt uitgeschreven in afdelingsgebonden procedures.  

Er wordt op het moment van de inspectie nog gewerkt aan een "beleidstekst preventie en interventie 

i.k.v. crisis: suïcide", maar die is nog niet gefinaliseerd. De beleidstekst biedt verdieping en moet de me-

dewerkers ondersteunen om zelf verder vorm te geven aan het eigen (afdelings)beleid.  
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Het ziekenhuisbrede beleid beschrijft: (AV) 

o De visie op suïcide, suïcidepreventie en het omgaan met suïcidale personen. 

o De stappen en afspraken bij opname, behandeling en vervolgzorg voor suïcidale personen. 

o De stappen en afspraken na een suïcide of suïcidepoging van een patiënt, met vermelding wie 

verantwoordelijk is. 

o Hoe de basisvorming suïcidepreventie georganiseerd wordt. 

o Welke infrastructurele en medicatiegebonden maatregelen er zijn om de zorgomgeving suïcide-

veilig te maken. 

o Hoe en waar het suïciderisico, suïcidepogingen en suïcides van patiënten geregistreerd worden. 

 

• De beleidsdocumenten van het ziekenhuis beschrijven onderstaande elementen. (AV) 

o Bij elke aanmelding / intake moet de arts (behandelend of van wacht) het suïciderisico bevragen 

en registreren. Enerzijds moet de historiek van suïcidaliteit bevraagd worden, anderzijds de acute 

suïcidale ideatie. Op basis van de verkregen informatie wordt een "S-codering" ingesteld, en gere-

gistreerd in het EPD. 

o Wanneer een verhoogd suïciderisico wordt ingeschat, moeten acties ondernomen worden. Onder 

meer volgende mogelijke acties zijn beschreven: uitgebreider onderzoek van suïcidaal gedrag aan 

de hand van een interview, werkhypotheses opstellen over oorzaken en instandhoudende facto-

ren, gewogen risicoformulering invullen samen met de patiënt, suïcidaliteit als behandeldoelstel-

ling toevoegen, betrekken van familie, gebruik van safetyplannen en crisisplannen, de frequentie 

van opvolging bepalen en registreren, gesloten dienst overwegen, …  

De aangeraden acties variëren in functie van de ernst van het ingeschatte risico. 

o Ook de aangeraden frequentie van systematische (her)evaluatie van het suïciderisico varieert in 

functie van het risico (van "bespreekbaar houden" tot "minimaal dagelijks").  

In de loop van een opname mogen alle hulpverleners het ingeschatte risico (S-codering) opscha-

len, maar enkel artsen mogen de code verlagen.  

 

• Het suïcidepreventiebeleid kent nog een aantal verbeterpunten: (TK) 

o De te ondernemen acties en de frequentie voor het herhalen van de risico-inschatting bij de ver-

schillende risiconiveaus zijn erg vrijblijvend geformuleerd ("aangeraden acties" en "aangeraden 

frequentie van herinschatting"). Daardoor is niet gegarandeerd dat bepaalde minimale verwach-

tingen inzake acties of herinschattingen worden gehaald.  

Eventueel kan bij elk risiconiveau wel een onderscheid gemaakt worden tussen minimale ver-

wachtingen en aangeraden elementen. (Aanb)  

o Er zijn een aantal tegenspraken tussen de verschillende documenten (bv. tussen de acties die vol-

gens de procedure verwacht worden bij een acute suïcidaliteit van S1 of hoger enerzijds, de om-

schrijving van de (aangeraden) acties bij de verschillende risiconiveaus in de "richtlijn inschatting 

suïcidale intentie" en die in de "workflow preventie en interventie i.k.v. crisis: suïcide" anderzijds). 

o De elementen uit de workflow die overgelaten worden aan de afdelingen, zijn op de meeste afde-

lingen nog niet uitgeschreven.  
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o De procedure voorziet geen systematische (her)evaluatie van het suïciderisico wanneer de score 

initieel als niet verhoogd wordt ingeschat, terwijl suïcidaliteit ook bij deze patiënten een fluctue-

rend gegeven kan zijn (in het bijzonder op specifieke momenten als transfer of ontslag).  

o De procedure voorziet specifieke stappen bij ontslag, maar niet bij transfer.  

 

3.3.3 Medewerkers 

 

• Tijdens de inscholing van nieuwe zorgmedewerkers komt het suïcidepreventiebeleid aan bod. (AV) 

Nieuwe medewerkers krijgen gemiddeld binnen de 3 maanden na de start van hun tewerkstelling een 

halve dag (4u) specifieke opleiding rond suïcidepreventie. In 2018 werd deze introductie-opleiding drie 

keer georganiseerd, met deelname van 31 nieuwe medewerkers. 

 

• Daarnaast worden sinds 2017 nog andere vormingen rond suïcidepreventie georganiseerd, waaraan on-

dertussen door ongeveer 40% van de 512 zorgmedewerkers werd deelgenomen: (AV) 

o Basisopleiding suïcidepreventie (16u, centraal georganiseerd) 

Deze tweedaagse opleiding richt zich in de eerste plaats op medewerkers in de continuïteitszorg 
en is verplicht voor verpleegkundigen, maar ook de andere medewerkers kunnen hieraan deelne-
men. In 2017 en 2018 werd deze tweedaagse in totaal 11 keer georganiseerd, voor 158 medewer-
kers. 

o Opfrissing basisopleiding suïcidepreventie voor nachtpersoneel zorg (8u). 

Deze opleiding werd 4 keer georganiseerd, voor in totaal 47 medewerkers.  
 

• Er wordt rond suïcidepreventie ook gewerkt met afdelingsreferenten. Zij worden geacht deel te nemen 

aan opleidings- en intervisiebijeenkomsten die rond suïcidepreventie worden georganiseerd. (AV) 

 

• In samenwerking met de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg organi-

seerde Asster op 4 mei 2017 een studiedag "Suïcidepreventie – De puzzel opgelost", zowel voor exter-

nen als voor eigen medewerkers (waarvan er 57 deelnamen). (AV) 

 

• De vorming van medewerkers m.b.t. suïcidepreventie schiet te kort op volgende punten: (TK)  

o De voorbije drie jaar volgde minder dan 75% van de niet-verpleegkundige zorgmedewerkers een 
vorming rond suïcide-preventie. Hierbij dient wel genuanceerd dat vorming van alle zorgmede-
werkers in de nabije toekomst voorzien is, en dat de vorming die wordt aangeboden erg grondig 
is. 

o Er is nog geen minimale herhaalfrequentie bepaald inzake vorming rond suïcidepreventie (waar 
de MDR minimaal om de drie jaar aangeeft). 

o Het is niet duidelijk of de verwachtingen inzake vorming ook voor de artsen gelden. (Uit gesprek-
ken blijkt wel dat artsen vorming aangeboden krijgen tijdens de medische staf.)  

 

3.3.4 Middelen 

• Het ziekenhuis werkte een methodiek uit om de infrastructurele risico's inzake suïcidepreventie syste-

matisch en grondig in kaart te brengen. Eind 2017 werd een gedetailleerd formulier "architecturale en 

organisatorische screening in het kader van suïcidepreventie" ontwikkeld, op basis waarvan per afdeling 
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een screening gebeurt. Hieromtrent werd een duidelijke werkwijze uitgeschreven, ook voor de priorite-

ring en opvolging van de vastgestelde knelpunten, met aanduiding van de verantwoordelijken. (SP) 

Het afdelingshoofd, een inhoudsdeskundige van de adviesgroep PICS ("preventie & interventie crisis: 

suïcide") en iemand van de technische dienst staan in voor de screenings.  

In 2018 werd voorrang gegeven aan de afdelingen met populaties waarbij het suïciderisico het grootst 
is; volgende afdelingen werden gescreend: (SP) 

o De Lier 1 

o De Lier 2 

o De Zeilen 1 

o Spika 1, 2, en 3 

o Orion 1 

o Orion 3 

o Orion 4 

Voor de andere afdelingen gebeurde de screening nog niet (TK), maar dit staat gepland voor 2019.  
 

• Medewerkers hebben een duidelijk overzicht van patiënten met een verhoogd risico via het startscherm 

van het elektronisch dossier: naast elke patiëntnaam staat het ingeschatte suïciderisico (met bijhorende 

kleurcode). (AV) In hetzelfde overzicht is (respectievelijk met een groen en rood uitroepingsteken) ook 

aangeduid of voor de betreffende patiënt een signaleringsplan/houvastplan en/of een crisisplan werd 

opgesteld. (SP) 

 

3.3.5 Processen  

 

• Op 5 van de 6 gecontroleerde afdelingen was voor alle opgenomen patiënten een S-codering ingevuld. 

(AV) Op 1 afdeling was voor 5 van de 27 patiënten geen S-codering ingevuld. (TK)  

 

• Er werden 26 dossiers bekeken van patiënten die minstens een maand opgenomen waren. In al deze 

dossiers werd een suïciderisico-inschatting gevonden.  

In 19 van de 26 gecontroleerde dossiers gebeurde de eerste inschatting binnen de week na opname (en 

bijna altijd op de dag van de opname). In de 7 andere dossiers kon de datum van de eerste inschatting 

niet vlot achterhaald worden omdat enkel de invoerdatum in het nieuwe dossier stond vermeld. Aange-

zien de informatie telkens bij "opnamegegevens" werd gevonden, kan er van uit gegaan worden dat de 

inschatting ook in deze dossiers bij opname gebeurde. (AV) 

 

• Het was vaak moeilijker om een tweede inschatting van het suïciderisico te vinden:  

o Op 2 van de bezochte afdelingen werd voor alle gecontroleerde dossiers een tweede inschatting 

gevonden; de helft daarvan was minder dan een maand oud;  

o Op een andere afdeling werd voor 3 van de 5 gecontroleerde dossiers een inschatting gevonden, 

verschillend van de eerste, die in elk van die 3 gevallen minder dan een maand oud was. 

o Op de vierde afdeling werd in 4 van de 5 gecontroleerde dossiers een tweede inschatting gevon-

den; in 3 gevallen was deze minder dan een maand oud.  

o Op de gecontroleerde ouderenafdelingen werd slechts in 2 van de 10 gecontroleerde dossiers een 

herevaluatie van het suïciderisico gevonden (die telkens ook minder dan een maand oud was). 
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Samenvattend kan gesteld worden dat in de laatste maand voor inspectie in minder dan 75% (11/26) 

gecontroleerde dossiers een suïciderisico-inschatting aanwezig was. (TK) Ook ruimer bekeken werd er in 

minder dan 75% van de gecontroleerde dossiers (15/26) een herevaluatie van het suïciderisico gevon-

den, verschillend van de eerste. (TK)  

 

• Op het vlak van (dossiervorming over) de herevaluaties van het suïciderisico werden enkele verbeter-

punten vastgesteld: (TK) 

o Op sommige afdelingen geeft men aan dat het suïciderisico niet meer geherevalueerd wordt als 

bij opname geen verhoogd risico werd ingeschat.  

o Als de risicoscore in de loop van de opname werd gewijzigd (onder "aandachtspunten" in het 

EPD), kan makkelijk (de datum van) een tweede risico-inschatting worden vastgesteld; in andere 

gevallen is het niet evident om te achterhalen of en wanneer het suïciderisico voor het laatst op-

nieuw werd ingeschat:  

� ofwel wordt dit (vooral wanneer het risico niet wijzigde) niet genoteerd in het dossier;  

� ofwel gebeurt dit onder "observaties" (tussen alle andere onderwerpen van alle verschil-

lende disciplines, wat het erg moeilijk maakt om de informatie terug te vinden), in het ver-

slag van de teambespreking of in de evaluatie van het behandelplan (als "suïcidaliteit" één 

van de behandeldoelstellingen is).  

We bevelen aan specifieke invulvelden te voorzien voor het noteren van de (her)evaluatie van het 

suïciderisico. (Aanb) Op die manier:  

� zal de informatie makkelijker teruggevonden kunnen worden in het dossier;  

� kan de informatie automatisch geïntegreerd worden in ontslagbrieven; 

� ontstaan opportuniteiten om automatisch data te genereren aan de hand waarvan be-

paalde elementen uit het suïcidepreventiebeleid (bv. frequentie van herevaluatie, evolutie 

van het suïciderisico) kunnen gemonitord worden.  

o Om de (voor bepaalde risiconiveaus) procedureel voorziene herhaalfrequentie van de suïcideri-

sico-inschatting te bevorderen, zou het faciliterend werken indien het EPD automatisch een herin-

nering genereert op het moment dat een nieuwe inschatting verwacht wordt. (Aanb) 

 

• Op één uitzondering na, kon voor elke gevonden risico-inschatting ook een inhoudelijke onderbouwing 

gevonden worden in het dossier, en was de inschatting dus niet beperkt tot de S-codering. (AV) 

 

• In 12 van de 26 dossiers was een verhoogd risico genoteerd, waaraan in 11 dossiers acties gekoppeld 

waren. (AV) 

 

3.3.6 Resultaten 

• Er worden over het thema detectie en behandeling van suïcidaal gedrag volgende (cijfer)gegevens ver-

zameld om zicht te hebben op het eigen handelen en zo de processen en resultaten te kunnen bewaken: 

(AV) 

o Aantal suïcide-incidenten (zowel pogingen als geslaagde suïcides) tijdens de behandeling (63 in 

2018), met een opsplitsing per plaats (extra muros of intra muros, met daarbinnen nog een on-

derscheid tussen badkamer, patiëntenkamer, therapieruimte, toilet en andere) in relatie tot de 

mate van schade aan de patiënt ten gevolge van het incident. 
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Naast het algemeen meldformulier in het elektronisch meld- en leersysteem (iProva – Infoland), 

werd een speciaal verkort meldformulier "snelle melding suïcide" ontwikkeld om het melden van 

suïcides en suïcidepogingen te faciliteren. Volgens de interne beleidsteksten verwacht het zieken-

huis van medewerkers dat alle suïcidepogingen en alle suïcides gemeld worden in het meld- en 

leersysteem (naast de vermelding in het EPD). De voorbije jaren gebeurden herhaaldelijk interne 

sensibiliseringsacties om de medewerkers hier op te wijzen. (AV) 

Op het intranet kunnen medewerkers en leidinggevenden een (cijfermatig) overzicht van de mel-

dingen raadplegen op het niveau van het ziekenhuis en van de afdeling(en). Er kan gefilterd wor-

den op o.a. jaartal, afdeling, type incident, ernstgraad, schade categorieën, de proportie van de 

meldingen die besproken werden, proportie van de meldingen waarbij verbetermaatregelen wer-

den geformuleerd, … (SP)  

o Incidentanalyses van alle suïcides, zowel met het team als met externe analisten (systematische 

retrospectieve incidentanalyse aan de hand van een sjabloon).  

o Incidentanalyses van een aantal suïcidepogingen. De criteria om een suïcidepoging te analyseren, 

staan beschreven in de procedure "retrospectieve incidentanalyses binnen Asster", en kunnen 

samengevat worden als:  

� In functie van de ernstgraad van de schade aan de patiënt, medewerker of organisatie. 

� Op vraag van de direct leidinggevende van de melder. 

� Op vraag van het analyseteam. 

In principe worden alle suïcidepogingen met een matige of ernstige ernstgraad aan de hand van 

een systematische retrospectieve incidentanalyse geanalyseerd. In 2018 gebeurde dit 4 keer.   

 

• De beschikbare gegevens worden benut om processen en resultaten te evalueren en verbeterpunten te 

detecteren. (AV) Het ziekenhuis kan aantonen dat de cijfers rond suïcidebeleid besproken worden op 

niveau van de Raad van Bestuur, op niveau van de directie, op niveau van de afdelingen. 

 

• Er worden onvoldoende cijfergegevens m.b.t. elementen uit het patiëntendossier verzameld om een 

volledig zicht te hebben op het eigen handelen en zo de processen en resultaten te kunnen bewaken, te 

kunnen evalueren en zo nodig bij te sturen. (TK) Men heeft immers geen cijfergegevens over de imple-

mentatiegraad van de procedures, zoals het aantal patiënten waarbij een inschatting van het suïcideri-

sico gebeurde, de frequentie waarmee de inschatting geherevalueerd werd, … Obasi laat dit in de stand 

van implementatie tijdens de inspectie nog niet toe.      

De dienst Kwaliteit doet wel dossieraudits om na te gaan in hoeverre de procedures rond suïcidepreven-

tie gevolgd worden op afdelingsniveau. (AV)      

 

• De voorbije jaren werden verschillende verbeteracties inzake suïcidepreventie opgezet, die zich vooral 

situeren op het niveau van vorming en het maken van nieuwe afspraken / procedures. (AV) 

Voorbeelden hiervan zijn:  

o Een herwerking van het suïcidebeleid. 

o Verschillende vormings- en sensibiliseringsinitiatieven:  

� Invoering van de tweedaagse opleiding zoals hoger omschreven. Twee medewerkers wer-
den hiervoor speciaal getraind.  

� Introductie van een halve dag vorming rond suïcidepreventie voor nieuwe medewerkers 
(zie hoger).  
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� In 2017 stond de "dag van de nacht" in het teken van suïcidepreventie. 

� In 2017 was er actie waarbij flyers voor het personeel werden opgehangen op de afdelin-
gen om de bespreekbaarheid van suïcidale gedachten te promoten. 

o Bij de invoering van het nieuw patiëntendossier kreeg de inschatting van suïcidaliteit een centrale 
plaats in het dossier en werd het werken met een kleuren-/S-codering geïntroduceerd. 

 

3.3.7 Samenvatting 

De voorbije jaren werd veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw suïcidepreventiebeleid. De imple-

mentatie dateert van kort voor de inspectie, en een aantal elementen in het beleid moeten nog worden gefi-

naliseerd, voornamelijk op afdelingsniveau. In het nieuwe beleid zijn een aantal elementen (te ondernemen 

acties, frequentie van herevaluatie) te vrijblijvend geformuleerd, waardoor bepaalde minimumstandaarden 

onvoldoende gewaarborgd zijn.  

In de praktijk werd in de meeste dossiers een inschatting van het suïciderisico gevonden die dateert van kort 

na de opname. Latere herevaluaties van het suïciderisico gebeuren minder systematisch, of worden in elk ge-

val minder goed genoteerd in het patiëntendossier.  

Er werd de voorbije twee jaar geïnvesteerd in een grondige opleiding van de medewerkers over suïcidepreven-

tie. Die inspanning moet nog even volgehouden worden om er voor te zorgen dat alle medewerkers opgeleid 

zijn, en er moet ook nog een heropfrissingsfrequentie bepaald worden.  

Het ziekenhuis is bezig met het grondig in kaart brengen van de infrastructurele risico's inzake suïcide. 

Er worden cijfers verzameld over suïcides en suïcidepogingen, maar er is weinig zicht op het proces (bv. aantal 

patiënten waarvoor een risico-inschatting gebeurde, frequentie van herinschatting, …). Dat maakt dat er wei-

nig linken zijn tussen het verzamelde cijfermateriaal en de verbeteracties.  


