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Definitieve termijnbepaling voor verlenging van erkenning
opgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid
Op basis van het definitieve inspectieverslag d.d. 5/03/2019 naar aanleiding van het
erkenningsbezoek opgesteld door Zorginspectie

Termijnen
3 maanden:
 3.1. De verpleegkundige of zorgkundige (of student verpleegkunde onder supervisie), die de
medicatie effectief toedient, registreert (paraaf of elektronische validatie) de toediening
(NC).
 3.2. De vervaldata en identificatie van de medicatie is steeds controleerbaar tot net voor de
toediening (TK). Tijdens de inspectie bleek de controle op de vervaldatum niet meer mogelijk
bij 2 verknipte blisters.
Ter informatie, in het referentiekader PVT zijn volgende aanbevelingen opgenomen m.b.t.
medicatie in blisterverpakking:
o Bij het klaarzetten van medicatie, waarvan geen unidoseverpakking bestaat, maar
wel een blisterverpakking, wordt bij het klaarzetten van de medicatie, de nodige
pillen afgeknipt langs de kant waar geen vervaldatum staat. De kant van de blister
met de vervaldatum, blijft behouden in voorraad 2.
o Ingeval de vervaldatum zich op het ene uiteinde van de blister bevindt en het
lotnummer aan de andere kant van de blister; wordt de zijde met de vervaldatum
behouden in voorraad 2 (meer kans op vervallen medicatie dan op terugroeping van
medicatie). Wanneer deze procedure wordt gehanteerd en dit geneesmiddel ooit
wordt teruggeroepen, wordt de hele voorraad uit het distributiesysteem verwijderd.
6 maanden:
 6.1. Het PVT maakt gebruik van 1 wachtlijst voor interne en externe aanmeldingen samen
(op het moment van de inspectie werd gewerkt met een interne wachtlijst voor verwijzingen
vanuit het eigen PZ en een externe wachtlijst voor verwijzingen vanuit andere instellingen
(andere PZ, BW, …)). Er wordt geen voorrang gegeven aan zorggebruikers die worden
aangemeld vanuit het eigen PZ (NC).
 6.2. Bij ontslag van de zorggebruiker wordt een afsluitbrief bezorgd aan minimaal de
huisarts, indien de zorggebruiker beschikt over een huisarts, en de behandelend psychiater









die zorgt voor de verdere opvolging van de zorggebruiker. Indien de zorggebruiker hiervoor
geen toestemming verleend wordt dit genoteerd in het individueel dossier (TK).
6.3. Als een zorggebruiker tijdelijk wordt opgenomen in een andere residentiële zorg- of
welzijnsvoorziening, staat het personeel van het psychiatrisch verzorgingstehuis gedurende
ten minste drie maanden ter beschikking van de zorggebruiker voor verdere begeleiding op
voorwaarde dat de kans op terugkeer naar het psychiatrisch verzorgingstehuis reëel blijft
(NC).
6.4. De coördinerend en behandelende artsen-specialisten in de psychiatrie of
neuropsychiatrie, zijn o.a. verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische behandeling van
de opgenomen zorggebruikers. Die taak omvat de medisch-psychiatrische behandeling
tijdens het verblijf in het psychiatrisch verzorgingstehuis instellen, periodiek opvolgen en
eventueel bijsturen (NC). Uit het inspectieverslag bleek dat sommige zorggebruikers enkel op
de jaarlijkse bespreking van het zorgplan gezien worden door de psychiater. Dit is
onvoldoende om te stellen dat er een periodieke opvolging door de psychiaters gebeurt.
6.5. De zorggebruiker heeft direct inzagerecht in het volledige individueel dossier, met
uitzondering van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die
betrekking hebben op derden. De aanwezigheid van een arts of andere PVT medewerker bij
de inzage is niet vereist (TK).
6.6. De deuren van de toiletten en de badkamers gaan open naar buiten en zijn uitgerust met
veiligheidssloten die het personeel van buitenaf kan bedienen (NC). Tijdens de inspectie
bleek de deur van 1 sanitaire cel op de campus Nieuwemeers naar binnen toe te draaien.

12 maanden:
 12.1. Bij de “zo nodig” medicatievoorschriften wordt de minimale tijd tussen twee
toedieningen, de maximale dosis per 24 uur en de indicatie vermeld (TK).
 12.2. In plaats van het financieel bestraffen van zorggebruikers die het rookverbod negeren
voert het PVT een rookbeleid. Indien het PVT ervoor opteert om eventuele geldboetes (voor
roken of andere overtredingen) te behouden dienen deze vermeld te worden in de
verblijfsovereenkomst of het huishoudelijk reglement die door de zorggebruiker
ondertekend wordt (vermelden in de afdelingsbrochure is onvoldoende).
 12.3. Van iedere zorggebruiker wordt een individueel dossier bijgehouden dat minimaal de
volgende elementen en gegevens bevat:
o 1° de identiteitsgegevens;
o 2° de voorgeschiedenis;
o 3° de medische, sociale en juridische basisinformatie;
o 4° de verblijfsovereenkomst;
o 5° het zorgplan van de zorggebruiker;
o 6° bij beëindiging van begeleiding de afsluitbrief
Tijdens de inspectie bleek door de overgang naar een nieuw EPD dat sommige gegevens
(bijvoorbeeld intakegegevens) van de zorggebruikers niet langer beschikbaar waren (TK).

Opmerking:
Vanaf 1/1/2019 is het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van
6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven
van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire
begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging van kracht.
De bepalingen in dit BVR m.b.t. PVT zullen nog geconcretiseerd worden in het referentiekader.
Het agentschap Zorg en Gezondheid is momenteel het referentiekader PVT aan het aanpassen.
Indien er in deze termijnbepaling non-conformiteiten of tekortkomingen opgenomen zouden zijn die
in tegenstrijd blijken met het aangepaste referentiekader zal het agentschap deze termijnbepaling
naderhand nog aanpassen.
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Verlenging van erkenning
Lede, campus Nieuwemeers
Verlenging van erkenning van een definitieve opnamecapaciteit 60 zorggebruikers, waarvan 2
zorggebruikers met een verstandelijke beperking, vanaf 1/1/2019 tot en met 31/12/2023.
Dendermonde, campus Leilinde
Verlenging van erkenning van een definitieve opnamecapaciteit van 42 zorggebruikers vanaf
1/1/2019 tot en met 31/12/2023.
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