
Ons psychiatrisch ziekenhuis Zoete  
Nood Gods maakt reeds enkele  
jaren deel uit van het Netwerk 
Geestelijke Gezondheid Aalst - 
Dendermonde - Sint-Niklaas (ADS).

Deel van een netwerk

De ambitie om onze zorg verder te 
vermaatschappelijken in nauwe sa-
menwerking met vele andere intra- 
en extramurale zorgpartners, doet 
ons kritisch reflecteren over onze 
interne werking en onze positio-
nering als ziekenhuis binnen het 
netwerk. Daar waar in het verleden 
mensen met een psychiatrische 
kwetsbaarheid vaak langdurig wer-
den afgezonderd uit de maatschap-
pij gaan we nu de uitdaging aan om 
de persoon te versterken opdat die, 
uitgaand van  zijn eigen sterktes op-
nieuw actief deel kan uitmaken van 
de maatschappij. De rol van het zie-
kenhuis verschuift daarbij naar in-
tensieve kortdurende behandeling. 
Het ziekenhuis wordt een schakel in 
zorgtrajecten volgens een getrapt 
zorgmodel.

Mobiele zorg

Via de techniek van bedbevriezing 
of het buiten gebruik stellen van 
bedden werden in 2016 personele 
middelen vrijgemaakt om trans-
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Opstart van het mobiele team
Door de erkenning van het dossier inzake artikel 

107 voor het Netwerk Geestelijk Gezondheid Aalst- 
Dendermonde-Sint-Niklaas (ADS), kregen we in 
2016 in de subregio Zuid (Aalst en Lede) de kans 
om een mobiel team op te starten.

Voor het Psychiatrisch Ziekenhuis Zoete Nood Gods 
te Lede betekende dit concreet de bevriezing  van 
alvast 10 T-bedden gedurende 2016. De overige 10 
T-bedden zullen in 2017 worden afgebouwd.

Het personeelsequivalent, gekoppeld aan 10 T-bed-
den, staat gelijk met 7.76 vte (voltijdsequivalenten).  
Dit saldo kon dus benut worden om het mobiele 
team uit te bouwen.

De keuze werd gemaakt om te starten met de rea-
lisatie van het 2b-team. Dit team brengt langdurige 
zorg en begeleiding aan huis bij mensen uit de 
EPA-doelgroep (ernstige psychiatrische aandoe-
ning). Het betreft cliënten die al één of meerdere 
ziekenhuisopnames achter de rug hebben en die 
kampen met een ernstige, langdurige psychische 
beperking.

In het voorjaar werd er gestart met de aanwerving 
van een teamcoördinator, die halftijds zal ingezet 

worden in het 2b-team en later in 2017 tevens half-
tijds in het 2a-team (crisisteam). Mevr. Els Mathys, 
psychologe van opleiding, nam deze functie op zich.

Op 1 juli werd er formeel gestart met het mobiele 
2b-team, zij het nog niet op volle kracht. Gradueel 
werd het team verder uitgebouwd en vanaf oktober 
is het team volledig.  

Een psychologe en een groep van begeleiders  
zorgen ondertussen dagelijks (tussen 8u en 17u) 
voor de zorg in een, op het einde van 2016, honderd-
tal dossiers in de thuisbegeleiding.  

Begeleiders zijn variabel gekwalificeerd: maat-
schappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkun-
digen, orthopedagogen en een ergotherapeute  
maken de dienst uit!

In het voorjaar van 2017 zal er worden ingezet op de 
uitbouw van het crisisteam in subregio Zuid.
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murale zorgcircuits uit te bouwen. 
In juli ging het mobiel team chroni-
sche zorg (functie 2b) van start in de 
subregio Aalst. 

Sluiting Esperanza 2  
(bevriezing 20 T-bedden)

In 2017 zal binnen het ziekenhuis 
de afdeling Esperanza 2 worden  
gesloten. De medewerkers die 
hierdoor vrijkomen, zullen worden 
ingezet voor de uitbouw van een 
mobiel crisisteam voor acute pati-
enten (functie 2a).

De transmurale zorg

Patiënten zullen in de toekomst ge-
integreerd worden in transmurale 
zorgtrajecten en zorgprogramma’s 
voor zowel volwassenen als oude-
ren. Voor volwassenen behouden 
we drie zorgtrajecten nl. versla-
vingszorg, psychosenzorg en een 
traject angst- en stemmingsstoor-
nissen. Het dagziekenhuis Emmaus 
zal geïntegreerd worden in deze 
trajecten. Voor ouderen wordt een 
traject psychogeriatrie (vnl. cog-
nitieve stoornissen) en een traject 
Huntington (RIZIV-conventie) uitge-
bouwd. 

Revalidatiecentrum, cohousing en 
proeftuin woonzorg

De therapieën in het ziekenhuis 
dienen meer maatschappij relevant 
te worden met als doel patiënten 
sterker te maken zodat ze naar best 

vermogen kunnen functioneren in 
hun context buiten het ziekenhuis 
in zelfzorg, wonen, werken en vrije 
tijd. We willen dit doen vanuit een 
herstelgerichte benadering waar-
bij we vertrekken van ervaringen, 
wensen en verwachtingen van de 
patiënt. Het is niet langer de al-
wetende hulpverlener die bepaalt 
wat nodig is om de ziekte van de 
patiënt te genezen. We gaan niet 
bij voorbaat uit van de problemen. 
We focussen wel op gezondheid, 
welzijn en kwaliteit van leven. We 
denken de kwetsbaarheden niet 
weg maar leggen de nadruk op 
potenties en krachten. Om deze 
doelstellingen kracht bij te zet-
ten zullen we samen met een 
tiental partners van het Netwerk 
Geestelijke Gezondheid Aalst - 
Dendermonde - Sint-Niklaas in 
Dendermonde een nieuw revalida-
tiecentrum (RIZIV-conventie) met 
klemtoon op woon- en arbeidscoa-
ching oprichten. In de Aalsterse 
regio zetten we verder in op ex-
perimentele woonprojecten zoals 
cohousing voor personen met een 
psychische kwetsbaarheid en de 
Proeftuin Woonzorg in de Geeste-
lijke Gezondheidszorg voor Korsa-
koff patiënten. 

Daarnaast dienen we ook de bui-
tenwereld meer te sensibiliseren 
om meer tolerant en zorgend om 
te gaan me mensen met een psy-
chische kwetsbaarheid. 

Ook in een meer maatschappijge-
richte zorg die we als ziekenhuis 
willen bieden, blijven tenslotte be-
zieling en betrokkenheid essenti-
eel. Professionele zorg is niet het 
enige wat telt. Zorgvragers moeten 
zich omringd weten door mensen 
die betrokken aanwezig zijn en 
voluit gaan voor wat voor hen van 
belang is. Vanuit deze visie zien we 
de toekomst vertrouwensvol tege-
moet. 

Ons team brengt langdurige zorg en 
begeleiding aan huis bij mensen met een 
ernstige, langdurige psychische beperking.“

Ellen, opnamecoördinator Jaak en Sofie, pastoraal werkster

Marc Vandergraesen

Inleiding

Syvie, begeleidster mobiel team 2b



Implementatie van Questmanager
Het meten van zorguitkomsten wint in de Geeste-

lijke Gezondheidszorg steeds meer aan belang. Het 
meten van de effectiviteit van een behandeling draagt 
immers bij tot een kwaliteitsverbetering van de gele-
verde zorg. Een geschikte methodiek om dit te reali-
seren is de Routine Outcome Monitoring (ROM). 

Questmanager is een digitaal programma dat de in-
tegratie van ROM in de zorgverlening optimaliseert. 
Questmanager maakt hiervoor gebruik van een uitge-
breide bibliotheek van meer dan 300 gevalideerde en 
gestandaardiseerde meet- en screeningsinstrumen-
ten ter ondersteuning van de diagnostiek van de cliënt. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelfstandig 
vragenlijsten in te bouwen. De cliënt kan zelfstandig 
of samen met een zorgverlener één of meerdere vra-
genlijst(en) invullen waardoor het behandelteam in-
formatie krijgt over het effect en het verloop van de 
behandeling. De behandeling kan worden bijgestuurd 
op basis van de uitkomsten van de ROM-metingen. 
Door de uitkomsten met de cliënt te delen, bijvoor-
beeld in de vorm van overzichtelijke rapporten, ont-
vangt de cliënt feedback over zijn of haar behande-
ling. De mogelijkheid bestaat ook om vragenlijsten af 
te nemen bij betrokken familieleden van de cliënt. 

Het programma is geïntegreerd in het elektronisch 
patiëntendossier (Regas). Bepaalde cliëntengegevens 
worden hierdoor automatisch doorgestuurd en zorg-
verleners worden via de adapterknop vanuit Regas 
direct in Questmanager ingelogd. Het behandelteam 
krijgt met andere woorden op één plaats een over-
zicht van alle cliënt-gerelateerde informatie. Cliënten 
of betrokken familieleden hebben ook de mogelijk-
heid om rechtstreeks in Questmanager in te loggen 
aan de hand van logingegevens die per mail worden 
toegestuurd. Op die manier kunnen bijvoorbeeld in 
kader van follow-up na ontslag één of meerdere vra-
genlijst(en) worden ingevuld.   

In december 2016 is de afdeling Esperanza 0 (gesloten 
opname-afdeling) als piloot gestart met het uitvoeren 
van ROM via Questmanager. Het behandelteam maakt 
hierbij gebruik van twee ROM-instrumenten, name-
lijk de HoNOS (Health of the Nation Outcome Scale) 
en de BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). Zorgver-
leners waren vóór de implementatie van Questmana-
ger reeds vertrouwd met het gebruik van beide meet-
instrumenten. Na de piloot volgt een evaluatie van het 
programma en in 2017 zal een ziekenhuisbrede uitrol 
volgen. De keuze van meetinstrument(en) per afde-
ling vergt nog een interne denkoefening. 
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Bestemming bij ontslag

Woont alleen        218

Gezins-/gezinsverv. milieu      187

Therapeutisch milieu       75

Collectieve woonvorm       53

Ander/geen/onbekend       13

Totaal  546

Participatie in de Proeftuin 
Woonzorg binnen de GGZ

In 2015 wordt er door het Netwerk Geestelijke  
Gezondheid Aalst-Dendermonde-St.-Niklaas 
een dossier ter goedkeuring ingediend bij de 
Vlaamse Overheid, in functie van het project 
‘Proeftuinen Woonzorg binnen de Geestelijke  
Gezondheidszorg’. Ter voorbereiding van de over-
gang naar nieuw beleid wil de Vlaamse Overheid 
het mogelijk maken om in een regelluwe con-
text ervaring op te doen met flexibele woonzorg- 
vormen voor chronische psychiatrische patiën-
ten.

Dit dossier omhelst verschillende domeinen:

- Intensieve samenwerking met de Sociale  
Huisvestingsmaatschappij en partners uit de 
zorg, Kortverblijf in Beschut Wonen, Psychia-
trisch Verzorgingstehuis of Woonzorgcentrum 
om mantelzorgers te ontlasten

Het Netwerk GG ADS ontvangt hiervoor eind 
2015 een subsidie van de Vlaamse Overheid. Het 
project gaat in op 1 december 2015 en loopt tot 
31 december 2017.

Concreet voor het psychiatrisch ziekenhuis be-
tekent dit een nauwe samenwerking met vzw  
Reymeers rond de opstart van een Korza-
koff-huis in de gemeente Lede. Dit huis is opera-
tioneel vanaf februari 2016. Het geeft ruimte aan 
5 cliënten die kampen met Korzakoff-dementie.

In het huis is er dagelijks, gedurende enkele 
uren, begeleiding voorzien. Op deze momenten 
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  15   56   102   178   151 41 3

              Hoofddiagnose  
Stoornis i.v.m. middelen      185

Stemmingsstoornissen      122

Psychotische stoornissen      114

Andere 78

Cognitieve stoornissen       46

Eetstoornissen       14

Accreditering binnen het psychiatrisch ziekenhuis
 In het snel veranderende landschap van de Geestelijke Gezondheidszorg wordt het alsmaar belangrijker 

om toenemend kwaliteitsgericht te gaan werken. In de algemene ziekenhuizen is het al langer een tendens, 
de accreditering door een externe firma. Ondertussen is ook in de psychiatrische ziekenhuizen deze beweging 
ingezet. In augustus 2016 werd er een samenwerkingscontract ondertekend door enerzijds het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Zoete Nood Gods te Lede en anderzijds het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditering van 
Ziekenhuizen). Er wordt gekozen voor een ziekenhuisbreed accreditatietraject. Dit traject zal van start gaan op 1 
januari 2017. Indicatieve datum voor de accreditatie-audit wordt vastgelegd midden mei 2019.

wordt er zowel individueel met bewoners als 
in groep gewerkt aan de problemen en op-
portuniteiten van het samenwonen. Er is 1,5 
vte aan personeelsomkadering voorzien in 
het proeftuindossier.

Voor het overige zijn er doorheen het Net-
werk kortverblijfbedden voorzien in Beschut 
Wonen, Psychiatrisch Verzorgingstehuis en 
Woonzorgcentra. Mantelzorgers kunnen 
daarop een beroep doen voor de (korte) opna-
me van hun familielid als ze de nood voelen 
om even ontlast te worden. Hierin werkt het 
Psychiatrisch Ziekenhuis samen met Psychi-
atrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers en 
Leilinde, Woonzorgcentrum Mariatroon en 
vzw Reymeers (Beschut Wonen).

Questmanager is een 
digitaal programma dat de 

integratie van ROM in de  
zorgverlening optimaliseert.
“

Er wordt zowel individueel 
met bewoners als in groep 
gewerkt aan de problemen 
en opportuniteiten van het 
samenwonen.

Naomi, medewerker patiëntenadministratie

Laila en Suzy, verpleegkundigen

Elke, verpleegkundige en Maria

“


