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1. VOORWOORD
In herstel verbonden
Vanuit onze missie en visie kiezen we binnen het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne voor zorg
en behandeling gericht op “herstel in verbondenheid”.
Betrokkenheid van de cliënt en zijn omgeving, een goede samenwerking met medewerkers
op alle niveaus binnen het ziekenhuis en met partners binnen onze netwerken zijn meer
dan ooit noodzakelijk om kwaliteitsvolle zorg te verlenen. Naast samenwerking en kwaliteit
werden binnen onze instelling respect, cliëntgerichtheid en professionaliteit als belangrijke
kernwaarden omschreven.
Essentieel hierbij is dat men niet alleen respect en begrip heeft voor elkaar maar dat
samenwerking op de allereerste plaats wijst op verbondenheid door een gemeenschappelijke
opdracht, die moet primeren op de individuele belangen van de leden.
Elke dag opnieuw hebben artsen, medewerkers, vrijwilligers en studenten zich in 2019 op
een deskundige, geëngageerde en dynamische wijze ingezet om de cliënt en zijn familie te
begeleiden op weg naar herstel met als doel een zo kwaliteitsvol en betekenisvol mogelijk
leven.
Het beleidsplan 2019-2021 beschrijft onze strategische en operationele doelen om onze
missie en visie te realiseren. Met grote tevredenheid kijken we terug naar 2019. Het was voor
iedereen binnen de instelling een druk werkjaar. Wat betreft de realisatie van de operationele
doelen zoals omschreven in het beleidsplan zitten we zeker op schema.
Het ziekenhuis is volop in transitie en wil zijn werking de komende jaren verder aligneren op
wijzigingen die zich voor doen in de maatschappij in het algemeen als binnen de (geestelijke)
gezondheidszorg in het bijzonder.
Hoe we dit met zijn allen in 2019 gedaan hebben, leest en ziet u verder in dit jaarverslag.
Wij danken al onze medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Bijzondere dank ook
aan eenieder die een bijdrage geleverd heeft bij het tot stand komen van dit jaarverslag.

Veel leesgenot.
Marc Vandergraesen
Algemeen Directeur
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2. FOCUS OP KWALITEIT
2.1. KWALITEITSVERBETERPLAN MET
INDICATORENDOACHBOARD

		

Het leveren van een kwalitatieve en veilige zorg
en behandeling is de kerntaak van het ziekenhuis.
In het kwaliteitsverbeterplan 2019-2020 zijn de
belangrijkste kwaliteitsthema’s en -projecten, de
meetmethodieken om deze op te volgen en de
mogelijke verbeteracties bepaald.
Om de kwaliteit en de veiligheid van de geboden
zorg op te volgen en te structureren maken we
gebruik van de PDCA-methodiek met daaraan
gekoppeld zes beleidsdomeinen.
De belangrijkste aandachts- of verbeterpunten
m.b.t. tot een beleidsdomein worden opgevolgd
in het jaaractieplan kwaliteitsmanagement met
hieraan gekoppeld het indicatorendashboard.
Op basis van specifieke indicatoren zijn we
in staat om de belangrijkste kwaliteits- en
veiligheidsprojecten op te volgen, te evalueren
en waar nodig bij te sturen (bv. risicodetectie
suïcidaliteit bij elke opgenomen cliënt, deelname
aan de activiteiten van het FOD-contract
Patiëntveiligheid,...).

het ziekenhuis de NIAZ-proefaudit plaats. Van
alle gecontroleerde criteria werd 83% als voldaan
beschouwd. Het mooie resultaat was een beloning
voor de reeds geleverde inspanningen van onze
medewerkers. Op basis van het definitieve rapport
en feedback van de auditoren werd door de
Kwaliteitscel een plan van aanpak tot de definitieve
audit uitgewerkt.

De in 2018 opgestarte verbeterteams werden
systematisch vastgelegd om de voor hun relevante
kwaliteits- en veiligheidsthema’s te optimaliseren,
op te volgen en te evalueren
Interne audits zijn een belangrijke methodiek om
de kennis van medewerkers en de werking van
een afdeling, traject of dienst te toetsen aan de
NIAZ-kwaliteitsnormen.
Een accreditatietraject brengt heel wat
veranderingen teweeg. Via de maandelijkse NIAZnieuwsbrief, de infokanalen van het ziekenhuis
op de tv-schermen, de accreditatiegids en de NiAZ
quizkaarten werden nieuwtjes inzake accreditatie
kenbaar gemaakt.

2.2. A
 CCREDITATIETRAJECT
In het ziekenhuis is een accreditatietraject met
NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in
de Zorg) lopende. Op 2 en 3 april 2019 vond in
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2.3. H
 ERINRICHTING APOTHEEK
Het jaar 2019 stond in het teken van continue
verbetering van de werking van de apotheek om
te voldoen aan de normen die voorgeschreven
worden door de overheid (FAGG). Daarnaast
werd binnen de apotheek ook verder gewerkt
binnen het lopende accreditatietraject (NIAZ) met
als belangrijkste doel veilige en kwalitatieve zorg
bieden.
Uiteraard bestonden reeds heel wat procedures,
maar deze waren niet altijd volledig actueel.
Daarom werd besloten om het volledige
medicatieproces onder de loep te nemen en uit
te schrijven: dit vanaf de besluitvorming voor
opname in het formularium tot bestelling van
de geneesmiddelen, bewaring in de apotheek
(bewaking temperatuursvoorwaarden), etikettering
(Hoog Risico Medicatie, Lookalike/Soundalike)
en controles door het apotheekpersoneel
op afgesproken tijdstippen van spoedkasten,
grondstoffen, medisch materiaal, enz.
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Op afdelingsniveau werden eveneens alle
processen onder de loep genomen en
geactualiseerd vanaf medicatie-verificatie, het
voorschrijven van geneesmiddelen, het valideren
door de apotheek, het distribueren naar de
afdelingen en tot het toedienen aan de cliënt.
Om tegemoet te komen aan de opmerking van het
FAGG rond het ontbreken van een aparte ruimte
voor het maken van magistrale bereidingen werd
besloten de inrichting van de apotheek grondig
te evalueren en bij te sturen. Na een periode van
plannen en overleggen werd besloten tot een
grondige renovatie. Dit bracht uiteraard heel wat
bijkomend werk met zich mee, maar kon dankzij
de inzet van al het apotheekpersoneel en de
ondersteuning van het personeel van de facilitairtechnische dienst, afgrond worden in de loop van
2019. Het resultaat mag er zijn.

2.4. SUÏCIDE EN AGRESSIEPREVENTIEBELEID
Suïcide en agressie zijn beiden zeer actuele
thema’s. In 2019 werden rond deze thema’s een
aantal verbetertrajecten doorlopen. Procedureel
zijn we er in geslaagd een meer gestroomlijnde
werkwijze te installeren op de werkvloer. Dit om
zo snel mogelijk na opname te kunnen beschikken
over een risicoprofiel bij de cliënt. Dit risicoprofiel
overstijgt de thema’s suïcide en agressie. We
screenen ook rond valrisico, middelengebruik
en infectieziekten volgens een geijkte methode.
Volgens het bepaalde risicoprofiel kunnen dan
verdere zorgpaden operationeel worden, zoals
bvb de zorgpaden suïcidepreventie.
Naast de ziekenhuisbrede uitrol van
signaleringsplannen, werd afgelopen jaar sterk
ingezet om aan onze cliënten bijkomende
alternatieven aan te bieden wanneer het
even minder goed gaat. Naast het gebruik van
verzwaringsdekens, installeerden we op de
afdelingen Vicero 1 en Vicero 2 comfortrooms.
Dit zijn ruimtes met een vriendelijk karakter
waar cliënten zich kunnen terugtrekken als zij dit
nodig achten. Dit werkt ondersteunend in het
voorkomen van een crisis of escalatie. Ook op
andere afdelingen wordt de ingebruikname van
een dergelijke kamer ernstig overwogen.
Verdere inspanningen werden geleverd om het
agressie meldsysteem tussen de afdelingen en
op de afdeling verder te optimaliseren. Extra
telefoons met alarmfunctie werden in gebruik
genomen en ook de interventieclusters werden
geëvalueerd.
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[ Een rustig gesprek doet angsten
verdwijnen. Hulpverleners zijn er
voor ons, elk moment opnieuw. ]
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3. FOCUS OP CLIËNTGERICHTHEID
3.1. HERSTEL ONDERSTEUNENDE ZORG
3.1.1. SRH opleiding
In herstel verbonden, zo luidt onze slagzin! Een
verwijzing naar onze visie op goede zorg, die sterk
herstelondersteunend is. Het is de uitdaging om
aan de slag te gaan met de wensen van de cliënt,
om zijn krachten in de verf te zetten en om cliënt
en familie te betrekken bij de zorg en bij het
beleid.
Om deze principes meer handen en voeten
te geven, hebben 25 artsen, therapeuten en
verpleegkundigen de langdurige opleiding
steunend relationeel handelen (SRH) gevolgd. De
kennis is nu in huis om van SRH een succes te
maken!
3.1.2. Kopp werking .
Meer nog dan de voorbije jaren zette PC Ariadne
in 2019 in op haar KOPP-werking. KOPP staat
voor ‘Kinderen van Ouderen met Psychische
Problemen’. Wij spreken liever over de
kinderen van onze cliënten met een psychische
kwetsbaarheid.
Het voorbije jaar expliciteerden
we onze visie en legden
we deze neer in een visietekst.
De tekst steunt op twee pijlers:
kindvriendelijkheid en het
versterken van onze
cliënten in hun ouderrol.
Als psychiatrisch ziekenhuis richten we ons enkel
naar volwassenen. Elke cliënt situeert zich in
zijn context. Willen we goede zorg leveren dan
nemen wij de omgeving van onze cliënt mee op
in de zorg. Een kindvriendelijke houding naar de
kinderen van onze cliënten die in ons centrum
over de vloer komen, mag van elke medewerker
verwacht worden.

Het versterken van onze cliënten in hun ouderrol
is een onderdeel van onze zorg en behandeling.
Het KOPP-preventiegesprek is een vrijwillig
gesprek waarin we met onze cliënten op een
veilige wijze stilstaan bij hun rol als ouder en
op welke manier zij hun kind(eren) kunnen
ondersteunen. Het verblijf van een ouder in een
ziekenhuis heeft immers een invloed op het ganse
gezin, zeker op kinderen. Via het aanbieden van
enkele ‘veerkrachtversterkers’ kan de ouder met
zijn kind zelf aan de slag

3.2. CLIËNT- EN FAMILIEPARTICIPATIE
Sinds enkele jaren is er binnen PC Ariadne een
focusgroep actief. Het is één van de wegen om
de participatie van onze cliënten te verhogen.
Participatie ondersteunt immers het herstel.
Naast participatie in de eigen behandeling en
participatie op de afdeling is de focusgroep een
uitnodiging tot participeren op niveau van het
ziekenhuis. De methodiek van ‘de focusgroep’
komt oorspronkelijk uit de wetenschappelijke
wereld. Onderwerpen die peilen naar de ervaring
van mensen zijn niet eenvoudig te onderzoeken
en vragen een andere aanpak.
3.2.1. Focusgroepen
Een focusgroep zet deskundigen samen om rond
een welbepaald thema van gedachten te wisselen.
Dat doen we ook in onze aanpak.
Onze cliënten zijn de deskundigen die een
bepaald facet van onze werking op hun unieke
manier ervaren. Daarover treden we in gesprek,
raken we knelpunten aan, suggereren we
oplossingen of bevestigen we wat goed gaat.
De dialoog staat voorop. We zijn ervan overtuigd
dat elke stem waard is om te worden gehoord.

Kindvriendelijkheid zit hem niet alleen in de
manier waarop kinderen worden onthaald, maar
evengoed in wat wij noemen ‘kindvriendelijke
oases’. Dit zijn plekken waar kinderen zich bij
uitstek goed voelen: in onze gebouwen, op het
domein of op de afdeling waar de cliënt-ouder is
opgenomen.
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3.3. DESTIGMATISERENDE PROJECTEN
Het bespreekbaar maken van psychische
kwetsbaarheden en het kwartier maken blijven
prioritaire doelstellingen van elke organisatie
die werkt rond geestelijke gezondheidszorg.
Het PC Ariadne zet jaarlijks in op verschillende
destigmatiserende projecten. Dit jaar werden
in dat kader twee theatervoorstellingen
georganiseerd in Gemeenschapscentrum De
Volkskring in Lede.

Op 12 december was het de beurt aan Te Gek?!
Dit jaar bracht de Open Geest-tournee Rik de
Leeuw en Sven Unik-ID mee met hun ‘Bijzondere
Ontwikkelingen’.
Hierin gingen ze samen op zoek naar het
verband tussen 'gekte' en creativiteit en naar
het inspirerende verschil tussen 'normaal' en
iets minder normaal. Het was een ode aan de
kwetsbaarheid, en tegelijk een vrolijke viering van
de weerbaarheid van de menselijke geest.
3.4. VERDERE REALISATIE MASTERPLAN

Op 20 mei kwamen acteurs Gerd De Ley en
Raymond de Bruyne langs met hun voorstelling
‘Afscheid’. Hun toevallige ontmoeting op een bank
brengt dialogen tot stand over jeugd, geliefden,
omgeving, afscheid… Kortom: het leven. Een
beklijvend en ontroerend stuk dat doet stilstaan
bij ouder worden.

Respectvolle en cliëntgerichte zorg, vraagt ook
aangepaste en moderne infrastructuur. Een
moderne en veilige omgeving waarin de cliënt
verblijft, is een belangrijke voorwaarde om op
professionele wijze zorg te kunnen bieden en
kan ook destigmatiserend werken.
Het ziekenhuis Ariadne werkte in 2019 dan ook
verder aan de modernisering en verbetering
van de infrastructuur. Bedoeling is immers om
systematisch heel de campus te vernieuwen
zodat de infrastructuur voldoet aan de huidige
kwaliteits- en veiligheidsnormen en al de cliënten
over maximaal comfort kunnen beschikken.
Na ongeveer 18 maanden intensief bouwen werd
in september 2019 project 5 van het masterplan
gerealiseerd.
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[ Vicero: Een moderne en
veilige omgeving waarin
de cliënt verblijft, is een
belangrijke voorwaarde ]
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Het betreft de afbraak van de oude
ziekenhuisafdelingen Theresia en Dymphna, de
sloop van de wasserij en de nieuwbouw van
twee opname-afdelingen. Het nieuwe complex,
Vicero genaamd, telt 61 individuele kamers, allen
voorzien van sanitair, een aantal therapieruimten,
kleinschalige livings, burelen en dienstlokalen.
De naam Vicero werd gekozen door de teamleden
van de afdelingen en betekent: “ik zal overwonnen
hebben”.
Het betreft enerzijds een afdeling waar
cliënten worden opgenomen die lijden aan een
psychotische kwetsbaarheid en anderzijds een
afdeling voor opname van cliënten met een
alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid. Jaarlijks
zullen er in dit nieuwe gebouw ongeveer 400
opnames gerealiseerd worden.
Het gebouw beslaat een oppervlakte van
ongeveer 3.700 m², kost 12 miljoen euro en werd
gerealiseerd via autofinanciering. Het nieuwe
complex was éénmalig te bezichtigen voor het
grote publiek op zaterdag 7 september tussen 14
uur en 17 uur. We mochten heel wat kijklustigen
verwelkomen. Op 10 september hebben de
cliënten hun intrek in het nieuwe gebouw.
Na de verhuis werd onmiddellijk gestart met de
afbraak van de oude afdeling Egidius, de tweede
fase van de bodemsanering, de vernieuwing van de
toegangsweg naar de Reymeersstraat en de aanleg
van een groene omgeving. Heel wat bomen zullen
worden aangeplant met als doel om in de eindfase
“een ziekenhuis in het park” te hebben.
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3.5. PROJECT ID DIENST
De huidige opname-afdeling Vicero 1 wensen we
verder uit te bouwen tot een unit voor
geïntensifieerde zorg conform het ID-model.
Hiervoor werd eind 2019, na afstemming binnen
het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS, een
aanvraag ingediend bij de FOD Volksgezondheid.
We wensen deze unit te realiseren door de
basisinzet van de personele middelen van 24 A
bedden (13,80 VTE) en de bijkomende inzet van
de personele middelen die we bekomen via de
bevriezing van 5 T bedden en 7 plaatsen t-dag
(3,78 VTE).
Indien het project wordt goedgekeurd dan wordt
de opstart van de nieuwe ID-dienst voorzien in de
eerste helft van 2020.
3.6. START HUISBEZOEKEN DOOR PSYCHIATER
MOBIELE TEAMS
In april 2019 werd het aantal uren van de arts
verbonden aan de mobiele teams uitgebreid. Via
een RIZIV overeenkomst kwam de mogelijkheid
dat ook de arts huisbezoeken verzorgt. Het
voorbije jaar werd er dan ook naar gestreefd dat
alle cliënten binnen het Mobiel Team Langdurige
Zorg minimaal 1 keer door de arts werden gezien.
Met 123 huisbezoeken in 2019, bereikten we het
merendeel van onze cliënten. Deze huisbezoeken
staan in functie van het bepalen en evalueren
van het begeleidingsplan. In 2020 zal dit verder
uitgerold worden in het Mobiel Team Acute
Zorg. In dit team werd in 2019 vooral ingezet op
een verdere uitbouw van de crisisconsultaties
door de assistent arts. Zowel de huisbezoeken
als de crisisconsultaties worden als een sterke
meerwaarde ervaren binnen de werking.
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[ In herstel verbonden ]

4. FOCUS OP SAMENWERKEN
4.1. PARTNER IN HET NETWERK GEESTELIJKE
GEZONDHEID AALST-DENDERMONDE-SINTNIKLAAS (GG ADS)
Het netwerk GG ADS is onderverdeeld in drie
subregio’s nl. Noord, Midden en Zuid waarin
telkens een mobiel team 2a voor acute zorg en
een mobiel team 2b voor langdurige zorg actief
zijn. Eind 2019 leveren 18 medewerkers zorg en
begeleiding aan huis aan psychiatrische cliënten.
PC Ariadne maakt deel uit van regio Zuid.

Cijfers mobiel team 2019

297

VERWIJZERS

BEGELEIDINGEN
• LANGDURIGE ZORG ....... 155
(waarvan 42 afgerond)

• ACUTE ZORG ......................... 219
GESLACHT
VROUW
• LANGDURIGE ZORG .......
• ACUTE ZORG .........................
MAN
• LANGDURIGE ZORG .......
• ACUTE ZORG .........................

68%
65%
32%
35%

GEMIDDELDE DUUR
BEGELEIDING
ACUTE ZORG

• HUISARTS .........................................................
• AMBULANTE GGZ ACTOREN .......
• SPOED .. .................................................................
• RESIDENTIËLE GGZ ACTOREN ...

55%
17%
15%
13%

VOORNAAMSTE
AANMELDINGSPROBLEMATIEK
ACUTE ZORG
• ACUTE SUÏCIDALITEIT . . .................................. 57%
• MIDDELENMISBRUIK- EN
AFHANKELIJKHEID .. ............................................ 8%
• PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID .... 8%

VOORNAAMSTE
AANMELDINGSPROBLEMATIEK
LANGDURIGE ZORG

• ACUTE ZORG ................25 dagen
• LANGDURIGE ZORG...26 maanden
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• PRIMAIRE ANGST- EN
STEMMINGSPROBLEMATIEK ..................... 36%
• PSYCHOTISCHE KWETSBAARHEID .... 23%
• MIDDELENMISBRUIK- EN
AFHANKELIJKHEID .. ............................................ 11%

BEGELEIDERS
• LANGDURIGE ZORG .......
• ACUTE ZORG .........................

9
9
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4.1.1. TERREINBEZOEK FOD NETWERK GG ADS

Op vrijdag 13 december 2019 kreeg het Netwerk
GG ADS bezoek van de Federale en Vlaamse
overheid. Het netwerk lichtte tijdens dit bezoek
zijn huidige werking en de plannen voor de
toekomst toe. Zowel de ervaringsdeskundige als
de vertegenwoordiger van de familievereniging
spraken zich zeer positief uit over de werking van
het netwerk. De netwerkcoördinator lichtte de
huidige werking toe.
De samenwerking met andere netwerken
(dubbeldiagnose, forensische, Vlaams
Overlegplatform enz. ) werd door
de respectievelijke coördinatoren
toegelicht. Er werd ook stilgestaan bij
de samenwerkingsovereenkomst rond
suïcidepreventie.
De heer Paul De Bock van de Federale overheid
was lovend over de realisaties en de werking van
het Netwerk GG ADS. Ook het beleidsplan van het
Netwerk werd positief beoordeeld door mevrouw
Magda Couture (FOD Volksgezondheid).
De vertegenwoordigers van het Netwerk GG ADS
uitten een aantal bezorgdheden betreffende
de toekomst van het Netwerk voornamelijk rond
de beschikbare capaciteit en de vraag van de
overheid om de twee Oost-Vlaamse netwerken te
aligneren op de regionale zorgnetwerken.
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4.1.2. EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG (ELP)
Sinds 1 april 2019 bieden 9 klinisch psychologen/
orthopedagogen binnen het werkingsgebied van
het Netwerk GG ADS eerstelijnspsychologische
zorg aan binnen het kader van de ‘RIZIVtussenkomst voor de zorgen geleverd door
klinisch psychologen en klinische orthopedagogen’.
Huisartsen en psychiaters kunnen patiënten met
bepaalde matig tot ernstige psychische problemen
verwijzen naar een klinisch psycholoog of klinisch
orthopedagoog voor een kortdurende, eerstelijns
psychologische behandeling die grotendeels wordt
terugbetaald door het ziekenfonds.
Ze vullen daarvoor een verwijsvoorschrift
in. Dankzij deze terugbetaling kunnen
volwassenen met vaak voorkomende psychische
aandoeningen zoals angststoornissen, depressie
of alcoholverslaving sneller een behandeling
krijgen. Vanaf de opstart in april 2019 tot en met
31 december 2019 verzorgden 9 psychologen een
totaal van 1.018 sessies. Vanuit het Netwerk GG
ADS staan het Psychiatrisch Centrum Sint-Lucia
en een gedetacheerde medewerker van het CGG
De Drie Stromen in voor de coördinatie en de
begeleiding; het Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne
organiseert de facturatie van deze prestaties aan
de ziekenfondsen.

4.1.3. ALIGNEREN NETWERK ADS OP
REGIONALE ZORGZONES

“rehabilitatieteams die werken rond herstel en
sociale inclusie” .

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen zijn
er door de Vlaamse Overheid drie regionale
zorgzones gedefinieerd. Momenteel zijn er in
Oost-Vlaanderen twee netwerken voor geestelijke
gezondheidzorg actief nl. Netwerk GG PAKT en
Netwerk GG ADS.

Het verzekeringscomité van het RIZIV keurde op
15 januari 2018 de nieuwe overeenkomst goed.
Deze overeenkomst omvat ook de financiering van
een arbeidscoach voor het zorgnetwerk GG ADS.
Binnen deze enveloppe werden 7 VTE personeel
aangeworven waaronder artsen, psychologen,
therapeuten, directie en administratief personeel.

De Vlaamse Overheid vroeg in 2019 aan de
Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg om zich
te aligneren met de regionale zorgzones.
In theorie zijn er een vijftal mogelijke constructies
mogelijk, met elk voor- en nadelen.
Een taskforce werd opgericht met
vertegenwoordigers van beide netwerken
geestelijke gezondheidszorg om te onderzoeken
hoe deze afstemming het best kan gebeuren.

4.2. PARTNER IN HET AMBULANT
REVALIDATIECENTRUM GERICHT OP
ONTWIKKELING EN REHABILITATIE: VZW
PARCOER
Tien partners van het Netwerk GG ADS hebben
de krachten gebundeld en een nieuwe VZW
opgericht die de naam kreeg “VZW Parcoer”. Dit
nieuwe centrum wordt opgericht in het kader
van de GGZ-hervorming in toepassing van artikel
107 van de ziekenhuiswet en de evolutie naar
zorgcircuits en netwerken. De oprichting van
dit centrum kadert in de realisatie van functie 3

De nieuwe VZW werd gelokaliseerd in de
Brusselsestraat te Dendermonde, het vroegere
kloostergebouw van de Zusters Maricolen.
Het nieuwe centrum opende zijn deuren
begin februari 2019. Een veertigtal cliënten
participeerden intussen aan een revalidatietraject.

4.3. SAMENWERKING MET CGG IFV
GEZAMENLIJK KOPP PROJECT
Onze KOPP-werking speelt zich in de eerste
plaats af binnen de muren van ons psychiatrisch
ziekenhuis (en bij de cliënten thuis via onze
mobiele teams). Toch is een psychiatrisch
ziekenhuis geen eiland en daarom zochten we in
2019 mee naar wegen om ook ondersteuning
te bieden aan kinderen van ouders met een
psychische kwetsbaarheid buiten de muren van
ons ziekenhuis.
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Samen met onze ambulante partner Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid OostVlaanderen dienden we daarom bij de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een
project in om in onze regio met KOPP-groepen
te starten. De gemeente Lede, Erpe-Mere
en Haaltert toonden interesse en sprongen
op de kar. Het werd een boeiend proces
waarin de noden in kaart werden gebracht, de
nodige hulpbronnen bloot werden gelegd, een
projectdefiniëring werd omschreven, het ganse
project in een fasering werd gegoten en in de
nodig (financiële) middelen werd vertaald. Het
project werd niet weerhouden door VVSG, maar
vormt naar de toekomst toe een goede basis om
verder aan deze weg te timmeren
4.4. SAMENWERKING WZC MARIATROON TE
DENDERMONDE
In 2019 gingen we nog nauwer samenwerken
met WZC Mariatroon te Dendermonde. Naast het
doorverwijzen van cliënten en de samenwerking
op vlak van Huntington, bieden we ook
administratieve ondersteuning (verwerking van
lonen, ICT ondersteuning) aan het WZC. In 2019
verdiepten we onze samenwerking: we bieden
sindsdien ook boekhoudkundige bijstand en
stellen de expertise van onze preventieadviseur
ter beschikking.
4.5. SAMENWERKING MET OXFORD
UNIVERSITY
Het medisch team was afgelopen jaar ook actief
in medische research. De publicatie van het
onderzoek waaraan dit jaar werd meegewerkt:
Lewis, S., Romano, C., De Bruecker, G. et al.
Analysis of Clinical Trial Exit Interview Data in
Patients with Treatment-Resistant Depression.
Patient 12, 527–537 (2019).
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5. FOCUS OP PROFESSIONALITEIT
5.1. STROOMLIJNEN OPNAMEPROCESSEN
Het kwaliteitsdenken draagt een paradigmashift
met zich mee. Waar we in het verleden eerder
incidenten vooral retrograad analyseerden om te
voorkomen dat fouten zich in de toekomst zouden
herhalen, gaan we sinds 2019 vaker preventief te
werk.
De techniek van prospectieve analyse om lopende
zorgprocessen in kaart te brengen raakt steeds
meer ingeburgerd. Op die manier krijgen we
een goed beeld van de flow van start tot einde
en kunnen we verbeteracties opstarten binnen
elke stap van de procedure met als doel deze te
optimaliseren.
In 2019 werd een prospectieve analyse van het
opnamebeleid uitgevoerd. We werken binnen
het psychiatrische ziekenhuis met een centrale
opnamecoördinator. Deze is het aanspreekpunt
voor alle interne en externe contacten met de
artsen en de andere verwijzers en actoren.

Door het in kaart brengen van alle stappen
binnen het opnameproces kwamen een
aantal inconsequenties in de werking naar
boven drijven. De communicatie met zoveel
verschillende partners met telkens andere
noden en verwachtingen maakt dat de
opnamecoördinator een zeer flexibele manier
van werken moet hanteren. Hierdoor kwamen de
efficiëntie en de effectiviteit van de verschillende
opnameprocedures onder druk te staan.
Na overleg met alle betrokken partners, in
specifieke verbeterteams, werd het proces van
het opnamebeleid opnieuw gestroomlijnd. Dit
resulteerde in aangepaste, eenduidige procedures
en, daarvan afgeleide, flowcharts die de werking
van de opnamedienst opnieuw optimaliseerden.
Zowel kwaliteit van zorg als veiligheid van de
cliënt en alle betrokkenen primeren binnen elk
zorgproces en dit van bij aanmelding tot ver na
ontslag.
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5.2. IMPLEMENTATIE NIEUWE
TECHNOLOGIEËN TER ONDERSTEUNING VAN
DE ZORG
5.2.1. ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER
(EPD)
2019 stond volledig in het licht van verschillende
verbeteringstrajecten omtrent de reeds in gebruik
genomen modules in het EPD. Om een antwoord
te bieden op de vraag van onze gebruikers
naar verbetering van de reeds bestaande
zorgprocessen gelinkt aan het zorgdossier,
voorzagen we:
• een verbetering en stroomlijning in de 		
werking rond het vergaren van informatie bij 		
opname (opnamegesprekken en -gegevens)		
per discipline;
• een optimalisatie in het bevragen, scoren
en monitoren van infectieziektes;
• de integratie van signaleringsplannen en 		
therapieschema’s in het zorgdossier.
Verder werd de werking omtrent behandelplannen
(trajectplan) en cliëntenbesprekingen volledig
herbekeken en gebouwd op maat van onze
voorziening.
5.2.2. E-LEARNING BINNEN PC ARIADNE
In 2019 bouwden we verder aan de integratie
van E-learning pakketten binnen het intern
opleidings- en vormingsaanbod. Vanuit de
dienst vorming en onthaal werden 13 nieuwe
modules ontwikkeld. Sommige modules werden
opengesteld voor alle medewerkers, andere
modules enkel voor zorgmedewerkers. Om
nieuwe medewerkers sneller vertrouwd te
maken met de werking binnen ons ziekenhuis,
lanceerden we in het voorjaar een module op
maat van nieuwe medewerkers gemaakt. Meer en
meer medewerkers raakten vertrouwd met onze
nieuwe manier van leren. Om ook medewerkers
die minder vertrouwd zijn met de computer te
stimuleren bieden we sinds het najaar klassikale
E-learningsessies aan.
5.2.3. INFOLAND: DOCUMENTBEHEERSYSTEEM
Het op een gebruiksvriendelijke en efficiënte
manier kunnen raadplegen van correcte en
actuele procedures, werkafspraken en andere
relevante documenten door medewerkers is
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essentieel voor een kwalitatieve zorgverlening.
In 2019 stond de inhoudelijke optimalisering
van het documentbeheersysteem Infoland
centraal. Relevante documenten en
invulformulieren (bestelbonnen, werkbonnen en
aanvraagformulieren) werden aan de databank
toegevoegd.
5.2.4. INFORMATISERING FACILITAIRE
PROCESSEN
Digitalisering binnen de grootkeuken.
Na een grondig marktonderzoek werd in het
voorjaar 2020 binnen de keuken gestart met
de implementatie van Quality Guard applicatie.
Deze app staat toe om alle registraties die
noodzakelijk zijn voor FAVV digitaal te beheren.
Onderhoudstaken, ingangscontroles, recepturen,
etiketten, transportdocumenten, allergenen,..
alles wordt gestuurd vanuit deze applicatie.
Onder stimulans van het (adjunct)diensthoofd
en de diëtiste kreeg de app de nodige invulling
en opvolging. Volledig in de lijn met het
kwaliteitsdenken willen we ook in de keuken het
proces van continue verbetering blijven behouden.
Hiervoor gaan we in 2020 voor het Smileylabel. Dit
label krijgt men pas wanneer men kan aantonen dat
de keuken een geloofwaardig systeem van hygiëne
toepast.
Digitalisering binnen de technische dienst.
Ultimo: wat tot maart 2019 nog een onbekend
programma was, lijkt nu niet meer weg te denken in
onze werking. Alle interventies gebeuren sindsdien
via deze tool. Een duidelijke verbetering voor wat het
opvolgen van interventies en het optimaliseren van
de werking van onze technische dienst betreft.
5.3. UITBREIDING ARTSEN: KOMST ASO
In 2019 is ons medisch team uitgebreid met twee
collega’s in opleiding. De aanwezigheid van jonge en
enthousiaste collega’s wordt bijzonder gewaardeerd.
5.4. UPTODATE
In 2019 werd instellingsbreed “Uptodate”
geïmplementeerd: een zeer uitgebreide en
eenvoudig toegankelijke database over alle mogelijke
medische actuele evidence based informatie. Dit
blijkt een onmisbaar instrument voor het voorzien in
optimale zorg.

6. FOCUS OP DUURZAAMHEID
6.1. PRINTGEBRUIK
In 2018 namen we de beslissing om af te stappen
van onze lokale gestuurde printers. Eind 2019
konden we – door de inzet van alle medewerkersterugblikken op een geslaagde transformatie. We
printen en scannen inmiddels GDPR compliant én
milieubewust. In vergelijking met 2018 verbruikten
we 300.000 (!) minder vellen papier en vermeden
we een berg aan lege inktpatronen ( 350 stuks/
jaar).
6.2. GROENE EN ENERGIE
Je ziet ze niet liggen, maar ze zijn er wel degelijk:
794 zonnepanelen zorgen er voor groene
elektriciteit. Allemaal samen produceerden ze in
2019 meer dan 177.000 kWh aan groene stroom,
goed voor een reductie van 82.000 kg CO2
uitstoot.
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7. FOCUS OP OUTCOME
Enkele cijfers met betrekking tot ziekenhuisopnames in 2019

54%

VAN DE CLIËNTEN KEERT
TERUG NAAR HET EIGEN
GEZIN OF NAAR EEN
GEZINSVERVANGEND MILIEU

9,3 WEKEN

GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR
RESIDENTIEEL

13,5 WEKEN

GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR
DAGZIEKENHUIS

496

OPNAMES

• EERSTE OPNAMES ..................... 51%
• VRIJE OPNAME ............................. 79%

5

TRAJECTEN
• PSYCHOSEZORG ........................................................... 39%
• ALCOHOL- EN MEDICATIE
AFHANKELIJKHEID .................................................... 23%
• ANGST- EN
STEMMINGSSTOORNIS ......................................... 29%
• PSYCHOGERIATRIE ....................................................... 7%
• HUNTINGTON ................................................................... 2%

GESLACHT
• VROUW ................................................. 47%
• MAN .......................................................... 53%

165

BEDDEN
• PSYCHOSEZORG ............................ 53
• 15
• ALCOHOL- EN MEDICATIE
AFHANKELIJKHEID ..................... 33
• 15
• ANGST- EN
STEMMINGSSTOORNIS .......... 26
• 15
• PSYCHOGERIATRIE .............................................. 17
• HUNTINGTON ............................................................. 5
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8. FOCUS OP DE TOEKOMST
Het beleidsplan van het psychiatrisch centrum
Ariadne voor de beleidscyclus 2019-2021 bevat
acht strategische doelstellingen. Voor elke
strategische doelstelling zijn er een aantal concrete
operationele doelstellingen uitgeschreven. De
voornaamste voor 2020 weerhouden operationele
doelstelling lichten we hieronder toe:
1. De instelling heeft een cultuur van
kwaliteitsverbetering en –borging en
maakt kwaliteit zichtbaar en kenbaar.
• Sinds enkele jaren doorloopt de instelling
een accrediteringstraject. Het centrum wenst
de cultuur van kwaliteit en veiligheid door alle
medewerkers te borgen. De instellingsbrede
accreditatie op basis van de NIAZ-Qmentum
Kwaliteitsnorm Zorginstellingen zal plaatsvinden
van 13 tot 15 mei 2020.
• De instelling wil in 2020 het systeem van
risicomanagement evalueren en verder
optimaliseren. Het nieuwe ziekenhuisnoodplan
zal worden geïmplementeerd
2. In de instelling monitoren en
ondersteunen we onze kernprocessen,
verbreden we onze therapeutische
middelen en tools en durven daarin
innovatief zijn en dit met het oog op het
verbeteren van zowel onze klinische
praktijk als de kwaliteit van zorg in het
algemeen.
• In 2020 willen we de implementatie van een
zorgportaal voor cliënten en hun omgeving
onderzoeken. Dit moet hen toelaten actief
te participeren in hun eigen zorgtraject en
ondersteunt hen bij de organisatie van dit
zorgtraject.
3. De zorg is gericht op de cliënt en zijn
omgeving. We willen eind 2020 herstel
ondersteunende zorg, in al zijn facetten
in al de geledingen van onze instelling,
geïmplementeerd hebben. Dit uit zich in
het werken met ervaringsdeskundigen,
de aanwezigheid van een cliëntenbureel
en een KOPP-werking binnen alle
zorgtrajecten.
• De cliënt en zijn omgeving worden actief
betrokken bij de opmaak en de opvolging van
het behandelplan en –programma.
• Tegen midden 2020 ligt er een eerste visienota
m.b.t. werken met ervarings- deskundigen
waarin de mogelijke statuten onderzocht zijn.
• Tegen eind 2020 willen we binnen ons
PC een netwerk ervaringsdeskundigen
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op een professionele, empowerende en
gedifferentieerde manier inzetten in onze
werking en ons beleid.
4. Onze instelling heeft een visie
en beleid op vlak van zachte HR
met oog op het optimaliseren van
de medewerkersbetrokkenheid,
-tevredenheid en employer branding en
heeft hiervoor efficiënte en effectieve
tools ter beschikking.
• In 2020 focussen we verder op de
individuele competenties en de proces- en
resultaatgerichtheid van de medewerkers.
• In 2020 voorzien we stelselmatig meer face to
face contact tussen directie en de kernteams
van de afdelingen waarbij elk kernteam jaarlijks
een trajectbeleidsplan opmaakt en rapporteert
aan de directie.
• W
 e blijven in 2020 verder inzetten op
het welzijn van onze medewerkers. We
nemen maatregelen om op een gezonde
manier langer te kunnen werken d.m.v.
aangepaste loopbaanplanning, het voeren van
leeftijdsbewust personeelsbeleid met accent
op werkbaar werk en inzetten op een gezonde
work-life balance.
• We zetten in 2020 in op de verdere ontwikkeling
van een duurzame leiderschapscultuur
bij alle leidinggevenden waarin respect en
transparantie centraal staan conform de nieuwe
missie, visie en grondstroom van onze centrale
organisatie Broeders van Liefde.
• T
 egen eind 2020 implementeren we een HR
softwarepakket dat ons helpt het zachte HR luik
verder uit te bouwen.
5. Verbetering van de beeldvorming m.b.t.
GGZ in het algemeen en de organisatie in
het bijzonder.
• W
 e participeren aan diverse initiatieven met
oog op verbetering van de beeldvorming en
destigmatisering.
• W
 e willen de positie van eigen unieke
socio-culturele initiatieven i.s.m.
ervaringsdeskundigen versterken en goed
coördineren.
• W
 e evalueren de bestaande initiatieven
activering en ontmoeting ( ’t Evenwicht, Sava
en Buitenkans …) met oog op coördinatie,
effectiviteit, efficiëntie en participatie.
• W
 e onderhouden kwaliteitsvolle persrelaties
via een actie zichtbaarheid in de sociale media.

6. De instelling zit stevig verankerd in
meerdere netwerken met oog op
de continuïteit van de zorg en de
dienstverlening en is regionaal betrokken in
de uitbouw van de vijf functies in het kader
van de vermaatschappelijking van de GGZ.
• In 2020 stemmen we de zorgprogramma’s
intern en tussen de verschillende partners
in kader van de regionale uitbouw van de
geestelijke gezondheidszorg in de regio AalstDendermonde-Sint-Niklaas verder af:
- Afstemming tussen de psychiatrische
ziekenhuizen en de PAAZ-diensten in de
Aalsterse regio en binnen het netwerk;
- Uitbouw en afstemming van de interne
zorgprogramma’s i.k.v. de GGZontwikkelingen in de regio;
- Tegen eind 2020 is er een visietekst over de
plaat van het dagziekenhuis binnen onze
zorgtrajecten.
- Vanaf januari 2020 implementeren
we afspraken m.b.t. instroom- en
doorstroombeleid met wekelijkse
evaluatie op het directiecomité waarbij de
opnamecoördinatie een meer expliciete
rapportage- en signaalfunctie krijgt. Alle
artsen en verantwoordelijken bij de opnamen
kennen de afspraken en houden zich eraan.
- Tegen midden 2020 richten we een
intensieve dienst (artikel 107) binnen ons
centrum op.
- We hebben systematisch overleg met
huisvestingsmaatschappijen, CAW en
de gemeenten om de problematiek met
betrekking tot huisvesting van psychiatrische
cliënten aan te pakken.
- We zorgen ervoor dat de gegevensdeling
met zorgpartners van het netwerk of andere
hulpverleners steeds GDPR-proof is.
- We participeren aan de taskforce die werd
opgericht met oog op afstemming van de
netwerken Geestelijke Gezondheid PAKT en
ADS op de regionale zorgzones.

• V
 ia LOCANET onderzoeken we verder of er
binnen de organisatie van de Broeders van
Liefde binnen de provincie Oost-Vlaanderen
opportuniteiten voor samenwerking zijn.
• W
 e gaan pro-actief op zoek naar extra (project)
financiering met oog op zorgvernieuwing,
vorming, verbetering welzijn, verbetering
kwaliteit, verhoging veiligheid en kwaliteit,
vrijwilligerswerking enz.
• T
 egen eind 2020 beschikt onze voorziening
over een digitale tool voor voorraadbeheer en
monitort het verbruik van goederen doorheen
heel de instelling.
8. De instelling beschikt over een
comfortabele en veilige infrastructuur
waarin zowel cliënt- en familievriendelijk
als professioneel kan gewerkt worden
en die kan bijdragen aan een betere
beeldvorming.
• H
 et gebouw Esperanza is gemoderniseerd
tegen eind 2020 inclusief aanpassing van de
voedseldistributie.
• C
 afetaria wordt gemoderniseerd en kind-, cliënten familievriendelijk gemaakt tegen eind 2020.
Het volledige beleidsplan kan u lezen
op onze website www.pcariadne.be.

7. De instelling is financieel gezond met
oog op de continuïteit en bereidt zich
voor op nieuwe Vlaamse en Federale
financieringsvormen.
• We overwaken het behoud van rentabiliteit,
liquiditeit en solvabiliteit conform de parameters
van de raad van bestuur en benchmarking met
andere gelijkaardige instellingen.
• We zorgen voor een continue opvolging van
evoluties m.b.t. financiering (PVF, VIPA, BFM,
conventies)
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