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Deze voorziening
behoort tot de vzw
Provincialaat der
Broeders van Liefde.

Wie zijn we?

Wat doen we?

Het psychiatrisch centrum Sint-Amandus
is een organisatie van de vzw Provincia
laat der Broeders van Liefde en bestaat
uit een psychiatrisch ziekenhuis met
384 bedden/plaatsen, een psychiatrisch
verzorgingstehuis met 120 bedden en
is betrokken in 8 mobiele teams.

Wij ondersteunen mensen tijdens een
ernstige psychiatrische crisissituatie,
bieden behandeling en begeleiding aan
mensen met een psychische kwetsbaarheid en focussen hiermee op herstel en
kwaliteit van leven. Het ziekenhuis is
enerzijds een algemeen psychiatrisch
ziekenhuis voor volgende doelgroepen:
verslavingszorg, psychosezorg waarbij
crisiszorg, kortdurende en voortgezette
residentiële behandeling en dagbehandeling aangeboden worden.

Het psychiatrisch ziekenhuis biedt crisiszorg en gespecialiseerde behandeling
en ondersteuning aan. Mensen worden
tijdelijk opgenomen. Tijdens de opname
werken we een behandel- en begeleidingsplan uit samen met hen en hun
(familiaal) netwerk én we gaan hier
samen mee aan de slag.
Het psychiatrisch verzorgingstehuis
biedt gespecialiseerde woononder
steuning aan voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid die geen
behandeling (meer) nodig hebben in
een psychiatrisch ziekenhuis, maar (nog)
niet zonder 24-uursondersteuning alleen
kunnen wonen. Het PVT is gelokaliseerd
op onze hoofdcampus in Beernem en
op een campus in Torhout.
Samen met verschillende partners uit
de regio maakt PC Sint-Amandus deel
uit van het netwerk GGZ regio NoordWest-Vlaanderen.
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Het ziekenhuis is anderzijds een categoraal psychiatrisch ziekenhuis met een
aanbod voor crisiszorg, kortdurende en
voortgezette residentiële behandeling en
dagbehandeling voor volgende doelgroepen: mensen met een nietaange
boren hersenletsel, plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, mensen
met een mentale beperking in combinatie met een psychiatrische problematiek en ouderen met een psychiatrische
problematiek.
Ten slotte zijn er in het psychiatrisch
ziekenhuis 2 afdelingen voor intensieve
behandeling (IB) voor de doelgroepen:
psychose gecombineerd met verslaving
en persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met verslaving.

Als partner in het netwerk GGZ regio
Noord-West-Vlaanderen zet PC SintAmandus medewerkers in voor de
Mobiele Behandelteams, de Mobiele
Crisisteams en MVIP. (= Mobiele
VroegInterventie Psychose.)
Sinds 2014 is het Mobiel Forensisch
Team actief in de forensische zorg. Sinds
2016 verleent een ander mobiel team
(DIAMO-team) zorg in de provincie
West-Vlaanderen voor mensen met een
verstandelijke beperking en ernstige
psychiatrische problemen.

Wat bezielt ons?
“Als ervaren partner in de geestelijke
gezondheidszorg bieden we mensen met
een complexe psychiatrische problematiek gespecialiseerde zorg, met oog voor
eigenheid, kansen en grenzen.”
In onze werking ervaren we 5 cruciale
sleutels tot kwaliteit van zorg. Dit
vertaalde zich in de slogan:
“Een open geest, mensgerichtheid,
begeestering, engagement en
deskundigheid: onze sleutels tot
kwaliteit van zorg.”
Lees de uitgebreide identiteitsverklaring van PC Sint-Amandus op
www.amandus.be.
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Cijfergegevens
ZIEKENHUIS

ZIEKENHUIS
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Patiënten en bewoners
op 31/12
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De randvoorwaarden voor de tweede fase van de uitrol
van mobiele teams in onze regio werden pas duidelijk
begin 2019. Dat heeft als gevolg dat het negatieve
(tijdelijke) effect op de bezettingsgraad van ons ziekenhuis verder, weliswaar licht, is blijven spelen. We verwachten dat de bezetting weer zal stijgen naarmate de
afdelingen die zich voorbereidden op een sluiting, in
functie van de uitrol, geleidelijk afgebouwd worden in
de loop van 2019.
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Aantal bewoners

Waarvan aantal eerste opnames

48.177

2016

101,90 %

44.904

2017

99,90 %

2018 bracht pas tegen het eind van het jaar klaarheid wat
betreft de randvoorwaarden voor de uitrol van nieuwe mobiele
teams. Ondanks de hinder van langer dan verwachte opnamestops/vertragingen, steeg het aantal opnames in het ziekenhuis opnieuw in 2018, tot iets boven het niveau van 2016.
Een verdere stijging is noodzakelijk voor de positionering van
het ziekenhuis in het geestelijke zorglandschap van de toekomst waarbinnen de ziekenhuizen een acuter, gespecialiseerd
en geïntensifieerd zorgprofiel aannemen.

44.329

2018

101,20%

AANTAL GEDWONGEN OPNAMES PER PROCEDURE

PVT

Gerealiseerde dagen

Totale bezettingsgraad

2018 is het eerste volledige jaar na de sluiting van
afdeling De Stek in september 2017 in het kader
van de ‘uitdovende bedden’. De verwachting dat de
bezetting in 2018 opnieuw boven 100% zou uitstijgen,
werd dan ook ingelost. Ondanks een verder gedaald
aantal gerealiseerde ligdagen werd een hogere bezetting
gehaald in 2018 versus 2017. Een lager aantal bedden
ligt hiervoor aan de basis. Een bezetting van minstens
100% is een gewenste en zodoende normale situatie
voor een PVT.
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2016

35

147

182

2017

40

120

160

75%

2018

54

190

244

78%

Het aantal gedwongen opnames steeg in 2018 met 52,5% tot
244, een historisch record. De gedwongen opname neemt een
steeds groter aandeel in van ons totaal aantal opnames in
het ziekenhuis. Dit gegeven, samen met het hoog blijvend aandeel spoedprocedures, is enerzijds een weerspiegeling van een
maatschappij in beweging en anderzijds symptomatisch voor
een wetgeving die nood heeft aan een grondige hervorming.

FINANCIEEL RESULTAAT
Bij het ter perse gaan van dit jaaroverzicht zijn de financiële resultaten nog niet definitief. We geven wel
al een aantal trends mee. De geconsolideerde winst zal aanzienlijk stijgen t.o.v. 2017, maar is van lagere
kwaliteit gezien de lagere bedrijfswinst en lager lopend resultaat. De rentabiliteit krijgt hierdoor een stevige
knak, maar onze capaciteit om schulden af te betalen op zowel korte als lange termijn versterkt.
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TELEX
Oranje boven
Het Centrum kocht nieuwe, oranje interventiefietsen. Samen met een firma uit de buurt
konden we onze eigen bedrijfsfietsen samenstellen. De interventiefietsen worden ingezet
voor dringende, snelle verplaatsingen tussen
afdelingen om hulp te kunnen bieden in het
kader van veilige zorg.

Warmste week
Tijdens de warmste week kozen we ervoor om
acties op te zetten voor clinidogs. Clinidogs
is een vzw met vrijwilligers die een bezoekje
brengen met een hond aan o.a. woonzorgcentra, ziekenhuizen ... zodat mensen die door
omstandigheden geen huisdier kunnen houden,
toch in contact kunnen komen met een ‘huisdier’: een clinidog. Op één van de afdelingen
voor patiënten met een Niet-Aangeboren
Hersenletsel – afdeling Wegwijs 2 – loopt een
pilootproject met clinidogs.

De Kus
Tijdens de tiendaagse van de geestelijke
gezondheid werd een nieuw kunstwerk op de
campus geplaatst: de kus. Het is een beeldhouwwerk van kunstenares Linda Molleman.
Het werk is een uiting van liefde en van verbondenheid tussen mensen. Het symboliseert de
liefdevolle grondhouding van waaruit we in PC
Sint-Amandus werken en meebouwen aan een
zorgzame samenleving, waarin iedereen zijn rol
en plaats kan innemen en zijn leven verder kan
uitbouwen, óók mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

NAH-beurs
Het overkomt meer mensen dan we denken. Naar schatting 247.000
mensen in Vlaanderen hebben een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Meestal kan je niet zien dat iemand een NAH heeft. Voor de meeste
mensen is NAH dan ook een onbekende aandoening. Tijdens de week
van NAH in november proberen tal van organisaties daar verandering in
te brengen: ook PC Sint-Amandus. Zo was Synaps West-Vlaanderen bij
ons te gast voor een NAH-beurs voor het brede publiek en een studiedag met workshops voor professionals.

De bevrijding
Op 17 augustus 2018 was domein Menas
(Aalter) de locatie voor de historische evocatie
‘de bevrijding 1918-2018’. Patiënten van afdeling De Oever – afdeling voor verslavingszorg –
én hun begeleiders werkten hard mee aan
de voorbereiding hiervan en hielpen mee met
opruimen. Mooie samenwerking en knap
staaltje inclusie.

Integratie
administratieve diensten
In 2018 kwam er een diensthoofd administratie
in dienst. Deze aanwerving is de eerste stap
richting integratie van drie administratieve
diensten: medisch secretariaat, patiënten
secretariaat en receptie.
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Dit zijn ze:
onze stagementoren!
Zij zijn de aanspreekpunten voor studenten die bij ons stage lopen.
We sloten op het einde van het schooljaar af op 215 stageperiodes.
We ontvingen stagiairs op 29 verschillende werkplekken in het Centrum!
Dat leverde in totaal 38.773 stage-uren op.
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600

Elektronisch zorgdossier
29 oktober 2018 was D-day! Toen startten
we in het centrum met een nieuw elektronisch zorgdossier.De vzw provincialaat der
Broeders van Liefde koos voor de software
toepassing van de firma Obasi. Het
zorgdossier is een instrument voor
geïntegreerde zorg, waarbij het zorgtraject van de zorgvrager het uitgangspunt is. In het zorgdossier staat de
zorgvrager centraal. Het zorgdossier bevat alle administratieve en klinische gegevens die
nodig zijn voor de continuïteit van de
zorg met respect voor privacy en rechten. Samen
met de opstart van het nieuw elektronisch zorgdossier, archiveren we ook de oude papieren zorgdossiers: relevante papieren documenten worden gescand en toegevoegd aan het elektronisch zorgdossier.
Overbodige documenten worden vernietigd of gearchiveerd in één centraal
archief. Het is de bedoeling dat we gezondheidsgegevens over patiënten uiteindelijk in één centraal, geïntegreerd digitaal dossier bewaren.

Ongeveer een jaar na de opstart
(begin 2018) volgen een 600-tal
mensen de facebookpagina van PC
Sint-Amandus. Tijdens het afgelopen jaar
bereikten sommige ‘posts’ een paar duizend
mensen door de vele deelacties! Via sociale
media willen we de werking nog transparanter
maken, de identiteit in beeld brengen, vacatures bekendmaken en bijdragen tot een correct, genuanceerd imago van het centrum als
zorgverstrekker en van de ggz-sector. Op die
manier willen we een blik bieden op de gespecialiseerde behandeling, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een psychiatrische
problematiek die we bieden en de ‘drive’ bij
de medewerkers die deze zorg opnemen.

www.facebook.com/PCSintAmandus

W²: win-win voor
werk en welzijn
In het voorjaar trad het decreet ‘werk- en zorgtrajecten (W2)’ in
werking voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische,
psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problematieken.
Wat staat in het decreet? Een aanbod ‘activeringstrajecten’
en een aanbod ‘arbeidsmatige activiteiten’ (AMA). Het eerste
bouwt verder op de Tender Activeringszorg (TAZ) die al tien
jaar loopt. De activeringstrajecten bereiden voor op betaalde
arbeid. ‘Arbeidsmatige activiteiten’ is een nieuwe benaming
voor arbeidszorg.
PC Sint-Amandus treedt voor de activeringstrajecten op als
penhouder voor de regio’s Noord-, Midden- en West-West-
Vlaanderen. In het najaar van 2018 zijn de eerste werk
zoekenden gestart aan een W²-activeringstraject: een tijdelijk traject van 3 tot maximaal 18 maanden waarin een combinatie van werkacties én hulpverlening aangeboden worden
om de werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerk-

Participatie zit
soms in kleine
dingen ...

Hans Pauwels (stafmedewerker patiëntenzorg), Lesley Van Hoey (zorg
coördinator W2) en Franky Van Loo (boekhouding) leiden de activerings
trajecten in West-Vlaanderen in goede banen!

stelling. Zowel VDAB als zorginstanties kunnen mensen
aanmelden voor een activeringstraject.
Meer en meer groeit het besef dat voor het mentale welbevinden
van mensen niet enkel medisch herstel van belang is, maar dat
ook het opnemen van rollen – en in die zin maatschappelijk
herstel – cruciaal is. Daarom groeit het besef dat arbeid en
maatschappelijke participatie een noodzakelijke overweging
zijn in de hulpverlening aan mensen met psychische problemen.

Op het Sinterklaasfeest was er een fijne, spontane interactie tussen
zorgvragers met kinderen. Het was ook heel mooi om te zien hoe ze de
ouderrol konden opnemen en loskwamen van de rol als zorgvrager.
Medewerker naar aanleiding van het Sinterklaasfeest waarop ook zorgvragers en hun
(klein)kinderen voor het eerst werden uitgenodigd.
JAAROVERZICHT 2018
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Liaison

Bar liaison: op een interactieve manier lichtte het team van Pariz –
afdeling voor volwassenen met een persoonlijkheidsproblematiek en
middelenafhankelijkheid – toe hoe ze de familie en het netwerk van
de patiënt betrekken bij de behandeling!

NIEUW

2018 was het eerste volledige werkjaar van de werkgroep liaison.
Deze werkgroep organiseert verbindende activiteiten die positief
bijdragen tot de sfeer én de samenwerking in PC Sint-Amandus.
In 2018 startte de werkgroep met ‘bar liaison’. Tijdens een bar
liaison is er ruimte voor ontmoeting mét een hapje en een
drankje én delen collega’s goede praktijken met elkaar, stellen
afdelingen, diensten ... zich voor, is er extra toelichting bij ontwikkelingen in het centrum ... Daarnaast organiseerde de werkgroep een aantal activiteiten: een geleid bezoek aan de kunsttentoonstelling ‘Faces’ en een fietstocht met bezoek aan de Plukhof in Beernem. Er stond ook een quiz op het programma en een
sinterklaasfeest waarop een 200-tal mensen aanwezig waren.

Personenalarmsysteem

Na overleg introduceerde de technische dienst een nieuw personen
alarmsysteem via de decttoestellen. Twee afdelingen hebben het nieuwe
personenalarmsysteem getest. Na wat zoekwerk om de configuratie zo
optimaal mogelijk te krijgen en een toename van valse oproepen de eerste
weken, bood dit nieuwe systeem een aantal voordelen: vooreerst wordt
er een positiebepaling doorgegeven van de oproeper aan de mensen die
het alarm ontvangen. Daarnaast zijn er evenveel dects beschikbaar als
medewerkers in de minimumbezetting. Hierdoor stijgt ook de bereikbaarheid van de medewerkers.

Dit was
2018!
Op afdeling De CAAI – afdeling
voor volwassenen met een
acute psychiatrische crisis –
lopen we een traject om een
accreditatie te behalen. Een
accreditatie is een kwaliteits
label. Bij een accreditatie komt een
externe, onafhankelijke organisatie op
basis van een aantal maatstaven beoordelen in welke mate het
ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt. Uiteraard domineerde accreditatie het afgelopen jaar, maar wat mij ook heel erg
is bijgebleven is de positieve feedback die we als team krijgen van
onze zorgvragers. In 2015 sprongen we op de kar van herstelonder
steunende zorg. We maken continu de afweging maken tussen
veiligheid en autonomie van de patiënt, zetten heel hard in op
het terugdringen van afzonderingen ... Wekelijks praten we met
alle teamleden over onze aanpak: zijn we voldoende bondgenoot,
partner en ondersteuner, betrekken we de patiënt en zijn netwerk
voldoende, zetten we voldoende in op de kracht en autonomie ...
Wim Claeys,
afdelingshoofd afdeling De CAAI
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Samenwerking
met politie
Eind 2018 ging in PC Sint-Amandus het jaarlijkse
overleg door met vertegenwoordigers van politiezone Het Houtsche, het Parket van Brugge en de
burgemeester van Beernem. Dit overleg kadert in
de samenwerking rond thema’s zoals verdwijningen
van een patiënt, extra hulp en ondersteuning bij
agressie, gedwongen opnames, opmaken van een
Proces-verbaal ... Wij gaven ook toelichting bij het
beleid dat we voeren met betrekking tot patiëntenrechten, veilige zorg en vrijheidsbeperkende maatregelen. We koppelden ook een afdelingsbezoek
aan het overleg. De groep bracht een bezoek aan
afdeling De Bron – afdeling voor patiënten met
een psychotische kwetsbaarheid – en kreeg daar
ook een introductie in psychosezorg.

Masterplan
internering
Sinds 1 april 2018 hebben afdelingen Wegwijs 1
en Wegwijs 2, opname- en behandelafdelingen
voor volwassenen met een Niet- Aangeboren
Hersenletsel (NAH) een formele erkenning voor
de upgrade van 5 bedden voor geïnterneerden.
Geïnterneerden hebben een misdrijf gepleegd,
maar zijn ontoerekeningsvatbaar. De overheid wil
zoveel mogelijk geïnterneerden met een psychiatrische problematiek behandelen en begeleiden
in een aangepaste behandelomgeving. Dankzij
deze upgrade en de daarbijhorende financiële
middelen kan de werking op de afdeling verder
geïntensifieerd worden en kunnen geïnterneerden
beter begeleid worden.
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Kwaliteitsvolle zorg
= veilige zorg

(klinisch)
Leiderschap

Aangepaste
infrastructuur

Patiënt en
familie
betrekken

1 van de acht elementen van veilige zorg:
CIJFERGEGEVENS
Cijfergegevens over afzonderingen verzamelen, verwerken
en hierover rapporteren is een belangrijk onderdeel van ons
beleid. Het stelt ons in staat de praktijkvoering op te volgen
op het niveau van de afdelingen en het psychiatrisch centrum.
Vanuit de registratie van elke afzondering beschikken we over
heel wat gegevens, die we halfjaarlijks anoniem verwerken.
Elk kernteam ontvangt een rapport met de afdelingseigen
cijfers. Hierbij wordt gevraagd deze cijfers met het team te
bespreken, duiding te geven én hierover terug te koppelen.
Deze informatie is noodzakelijk voor de interpretatie van de
globale cijfers van het psychiatrisch centrum.
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Deze figuur toont de 8 elementen die deel uitmaken van veilige zorg.
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1 van5 de acht elementen van veilige zorg:
0
INFRASTRUCTUUR

Deze grafiek toont duidelijk de evolutie sinds 2013: een afbouw
van afzonderingskamers op de afdelingen en een investering
in alternatieve ruimtes als extra troef voor afdelingswerkingen
om met specifieke risico’s om te gaan, zoals opbouw van
stress en controleverlies. Dergelijke investeringen zijn erop
gericht om vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen.

In november bracht een groep medewerkers van het penitentiair complex
van Brugge een bezoek aan het Centrum.
Na een korte voorstelling van het centrum namen we
hen mee in ons verhaal over Veilige Zorg: een verhaal
over autonomie, over regels en afspraken, over gedeelde
verantwoordelijkheid. De omslag die we maakten van
hoofdzakelijk structurele vrijheidsbeperkende maat
regelen naar waar mogelijk situationele maatregelen kon
op veel bijval rekenen bij onze gasten.
Naast deze boeiende uitwisseling van informatie,
casussen, tips en tricks namen we ook een kijkje in
een comfortroom.
Zo kregen onze gasten een beeld van deze veilige, warme
en geborgen ruimte waar de patiënt rust kan vinden en
zich comfortabel kan en mag voelen. Dat we in samenspraak met de patiënt gedoseerd en gericht sensorische
prikkels kunnen aanbieden (projectie van beelden of film,
sfeerverlichting, muziek, aroma’s, warmte en/of trillingen
van het waterbed, zachte en warme kussens en dekens)
gaf veel stof tot nadenken.
Valentijn Van den Bossche,
afdelingshoofd Oase 1, afdeling voor ouderen met een
psychiatrische problematiek
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Kwaliteitsvolle zorg =
feedbackgerichte zorg
In 2018 zette het centrum in op ‘feedbackgerichte zorg’. Een visienota beschrijft de doelstellingen, de methodiek
en een aantal voorwaarden/richtlijnen bij de keuze van meetinstrumenten. Feedbackgerichte zorg staat voor het
op systematische wijze verzamelen van feedback van de zorgvrager, belangrijke derden of de zorgverlener zelf.
Dankzij deze feedback krijgen het team en de zorgvrager meer inzicht in het verloop van de behandeling om die zo
nodig bij te sturen. Het terugkoppelen van de gegevens aan de zorgvrager, op zo’n wijze dat hij/zij ermee gebaat is,
en de dialoog tussen zorgvrager en therapeut/team/context kan voeden is daarmee onlosmakelijk verbonden.
Elke ziekenhuis- en PVT-afdeling
bepaalde hoe feedbackgerichte
zorg concreet vorm krijgt voor
hun doelgroep. Ze stelden een
meettraject samen op basis van
drie criteria:
• klinische relevantie;
• wetenschappelijke evidentie;
• praktische overwegingen.
Ze beschreven hun keuze en
legden vast met welke frequentie
de metingen zullen plaatsvinden
(= meettraject).
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Intussen werd de ondersteunende
software QuestManager (QM) geïnstalleerd, ingericht en kregen alle betrokkenen een opleiding om te werken met
QuestManager. Momenteel doen de
meeste afdelingen ervaringen op met
het gebruik van QuestManager.
Ter ondersteuning van dit traject werd
er een intervisiegroep voor therapeutisch coördinatoren en psychologen
opgericht. Naast de technische
ondersteuning kan er ook inhoudelijke
informatie uitgewisseld worden opdat

feedbackgerichte zorg een plaats krijgt
in de afdelingswerking (wat doet de
feedback met de hulpverlener? Hoe
deze feedback vertalen binnen de
behandeling, discrepantie tussen feedback cliënt en inschatting team(lid) ...).
Dit laatste wordt ook ondersteund door
onderzoek.
De tabel hiernaast toont mooi de
evolutie in het centrum. De kolommen
tonen de verschillende fases voor de
invoering van feedbackgerichte zorg
op de afdeling.
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Toelichting bij tabel
ADOPTIEFASE
a. Afdeling is mondeling of schriftelijk geïnformeerd over
feedbackgestuurde zorg via QM (kennis)
b. Gebruik QM is op de afdeling besproken (overtuiging)
c. Gebruik QM is op de afdeling gedemonstreerd (overtuiging)
d. Pakket QM is lokaal geïnstalleerd en voor de afdeling
toegankelijk (voorbereiding)
e. De afdeling beschikt over een visie op het gebruik van
QM (voorbereiding)
f. De afdeling beschikt over een visie op het gebruik van
QM die vertaald is in concrete afsprakenomtrent het
gebruik van QM bij de eigen doelgroep (voorbereiding)
g. De afdeling heeft formeel beslist voor (bijna) elke patiënt
een feedbackgestuurd zorgtraject uit te werken

a

b

c

IMPLEMENTATIEFASE
h. QM wordt gebruikt voor patiënten. Het gebruik zit in de
opstartfase; team en patiënten doen ervaring op met
het pakket; een evaluatiemoment is voorzien. De mate
van gebruik wordt hier niet verder geoperationaliseerd
aangezien samen met de producent een indicator over
gebruiksratio wordt uitgewerkt.
CONFIRMATIEFASE
i. QM is algemeen in gebruik en maakt deel uit van het routinematig handelen van de afdeling. Dit omvat o.m. dat de
resultaten uit QM worden teruggekoppeld naar de patiënt
tijdens de besprekingen over zijn behandeltraject; m.a.w.
dat feedbackstuurde zorg aan de hand van QM een feit is.

d

e

f

g

h

i

INFO OVERLEG DEMO SOFTWARE VISIE 1 VISIE 2 BESLUIT GEBRUIK ROUTINE
OBJECTIEF

STAND VAN ZAKEN 11/2017

STAND VAN ZAKEN 03/2019

PZ
Cluster crisiszorg
Verslavingszorg
Forensische
Psychiatrische zorg
Cluster
Psycho-organische zorg
Cluster Psychiatrische
Intensieve zorg
Cluster Psychosezorg
Cluster
Geronto-psychiatrische zorg
Sociaal
psychiatrische zorg
Psychomentale zorg
PVT
Psychiatrische zorg
Psychomentale zorg
JAAROVERZICHT 2018
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Dag van de Zorg
“We passeren zo vaak langs
de campus en wisten eigenlijk
niet wat er zich achter de
muren afspeelt”
Reactie van een bezoeker

Kunsttentoonstelling
Na de tentoonstelling ‘Spiegel im Spiegel’ in het najaar van 2016, was
er in het voorjaar van 2018 opnieuw een tijdelijke tentoonstelling in PC
Sint-Amandus. De tentoonstelling kreeg de titel ‘Faces’ en liet het werk
zien van een achttal kunstenaars. De organisatie was een samenwerking
tussen PC Sint-Amandus, het museum dr. Guislain (Gent) en het PAK,
het Platform voor AktueleKunsten (Gistel). De tentoongestelde werken
toonden een soort worsteling op de grens van het bewuste en het onderbewuste, een worsteling van de kunstenaar met zichzelf, spiegelingen
van iemand tot iemand en daarin is iedereen gelijk ... met dezelfde
schaduwen en dezelfde angsten ...

Netwerkevent
Op 12 januari organiseerde het netwerk ggz regio Noord-West-Vlaanderen het netwerkevent ‘naar een wijkgerichte GGZ’ in het Cultureel Centrum De Brouckère in Torhout. Een
team van Psychia-trisch Verzorgingstehuis De Ent stond samen met
’t Roodhof en CC De Brouckère in
voor de catering en de bediening.
Well done!
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Teambuilding
Sinds 2018 krijgen teams financiële ondersteuning voor de
organisatie van een teambuildingsactiviteit. De Huishoudelijke dienst was één van de teams die gebruik maakte
van dit aanbod. Een heerlijk ontbijtbuffet, een prachtige
wandeltocht en enkele verbindende opdrachten waren de
ingrediënten van deze activiteit. Als dank voor de dagelijkse inzet op de werkvloer kreeg elke medewerker een
rode roos.

Ontmoetingscentrum
in Torhout
In 2018 ging het nieuwe ontmoetings
centrum ’t Centrum van start. Een
aantal geëngageerde partners, waaronder PVT De Ent – het Psychiatrisch
Verzorgingstehuis op onze Torhoutse
campus – sloegen de handen in
elkaar en zetten in op laagdrempelige
vrijetijdsbesteding en het stimuleren
van ontmoetingen tussen kwetsbare
mensen in de stad.

Open Minds Award voor gezamenlijk project
‘Op weg met Open Dialogue’
Op 9 november heeft Zorgnet-Icuro de eerste ‘Open Minds Awards’ uitgereikt. Met de prijzen wil Zorgnet-Icuro waardevolle
praktijken voor een betere geestelijke gezondheid en gezondheidszorg in de kijker zetten. ‘Op weg met Open Dialogue’ won
de award in de categorie ‘duurzame innovatie naar een betere geestelijke gezondheidszorg’. Open Dialogue is een project
van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, waar PC Sint-Amandus ook deel van uitmaakt.
Open Dialogue is in de eerste plaats een doelgericht systeem van psychiatrische zorg en behandeling, gebaseerd op
30 jaar voortdurend praktijkonderzoek. Daarbij wordt zo snel mogelijk verbinding en samenspraak met álle betrokkenen
georganiseerd, brede gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die
manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan
toekomst worden gewonnen.
JAAROVERZICHT 2018
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(MEE)BESLISSEN

VIP²: Vlaamse
PatiëntenPeiling GGZ
Situering

In 2013 startte in de geestelijke
gezondheidszorg het Vlaamse Indica
torenproject voor patiënten en professionals, afgekort VIP². Binnen dit
project worden een aantal kwaliteitsindicatoren – als het ware ‘thermometers’ voor de kwaliteit van de zorg –
ontwikkeld en gemeten. Als onderdeel
van dit project ontwikkelde het Vlaams
Patiëntenplatform een Vlaamse
PatiëntenPeiling voor de GGZ. Dit is
een vragenlijst om patiëntervaringen
te bevragen in de hele GGZ-sector.

Deelname

Van 19 maart tot 15 april 2018 werd
in PC Sint-Amandus een tweede
peiling georganiseerd, zowel voor het
Psychiatrisch Ziekenhuis als voor het
Psychiatrisch Verzorgingstehuis. In
het PZ participeerde 57,6% van de
bevraagde patiënten (204 deelnemers),
in het PVT 63,5% van alle bewoners
(80). Ook het Mobiel Behandelteam
nam in 2018 voor de eerste keer deel
aan deze patiëntenpeiling. Daarvoor
werd deze vragenlijst aangeboden aan
8 cliënten per teamlid. Hierbij nam
26,6% van deze cliënten (34) deel
aan deze eerste peiling.

COPRODUCEREN

Feedback

Uit de resultaten van deze tweede deelname aan de Vlaamse PatiëntenPeiling
GGZ bleek dat vooral deskundigheid,
persoonlijke bejegening en respect
van de teamleden opnieuw het meest
gewaardeerd worden, met nog meer
positieve feedback dan bij de meting in
2017. De minder positieve feedback
van patiënten en bewoners blijft vooral
gericht op het informeren en betrekken
van patiënten, de basisniveaus van
de zgn. participatieladder. Daarbij
is algemeen de feedback van PVTbewoners meer positief dan deze van
patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis. Ook bij deze eerste deelname van
het Mobiel Behandelteam zien we een
vergelijkbare trend in de feedback rond
dezelfde thema’s, maar wel opvallend
hogere scores over de hele lijn.

Verdere bespreking
en opvolging

Uit deze resultaten werden een aantal
aanknopingspunten en doelstellingen
gehaald, die onze projectgroep
patiënten- en familieparticipatie
concreet opvolgt in samenwerking met
de betrokken patiënten en familie
leden. Ook de NIAZ-accreditatie legt

ADVISEREN

RAADPLEGEN

INFORMEREN

veel nadruk op participatie, waarbij
ook andere projectgroepen zoals de
projectgroep feedbackgerichte zorg
en de projectgroep patiëntenrechten
& informed consent gericht rond een
aantal thema’s zullen voortwerken. De
algemene resultaten werden ook besproken op elke afdeling, zowel met het
team als met de patiënten/bewoners,
met verdere keuzes in het afdelings
beleidsplan. Naast de algemene resultaten voor het psychiatrisch ziekenhuis
of het PVT, zijn er vanaf 20 deelnemers
ook afdelingseigen resultaten beschikbaar. Dat is het geval voor een aantal
afdelingen waar ook nog extra afdelingseigen accenten gelegd kunnen worden.

VIP²: indicator volledig
geneesmiddelenvoorschrift
Binnen het Vlaamse
Indicatorenproject voor
patiënten en professionals,
afgekort VIP², engageerde
PC Sint-Amandus zich niet
alleen tot deelname aan de
Vlaamse Patiëntenpeiling,
maar we deden ook mee
aan de meting van de
indicator ‘volledig genees
middelenvoorschrift’.
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136 voorschriften (104 in het ziekenhuis en 32 in het PVT) werden gecontroleerd
door externe auditoren op aanwezigheid en duidelijke vermelding van 10 verschillende
items. Het percentage volledige voorschriften (= alle items ok) bedroeg voor het
ziekenhuis 95,2% en voor het PVT 87,5%. Daarmee scoren we beter dan in 2017:
toen scoorden we voor het ziekenhuis 90,0% en voor PVT 63,6%. In vergelijking
met alle psychiatrische ziekenhuizen die participeerden aan de indicator, scoren
we beter dan het gemiddelde (gemiddelde score bedroeg 85.2%). In vergelijking
met alle PVT’s die participeerden aan de indicator, scoren we voor iets onder het
gemiddelde (gemiddelde score bedroeg 89%). Het puntenverlies situeert zich op
2 items: de dosering van het geneesmiddel (99,0% in orde voor het ziekenhuis,
90.6% in orde voor PVT) en de toedieningsfrequentie (96.2% in orde voor het ziekenhuis, 96.9% in orde voor het PVT). Voor alle andere items behaalden we 100%.
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VIP2: indicator
suïcidepreventie
Binnen het Vlaamse Indicatorenproject voor patiënten en professionals,
afgekort VIP², engageerde PC Sint-Amandus zich ook voor de meting van
de indicator ‘suïdidepreventie’. Dat betekent dat er zowel in het psychiatrisch ziekenhuis als in het PVT een audit was van dat beleid. Twee
externe auditoren evalueerden in een gesprek met een interne auditor
(stafmedewerker Dag Van Wetter) de visie, de richtlijnen en de acties van
het centrum op het vlak van suïcidepreventie. Zowel ziekenhuis als PVT
scoorden 9 op 10.
We moeten enkel nog een samenwerkingsovereenkomst maken met
minstens één andere zorgvoorziening uit de regio om de continuïteit van
zorg voor zorgvragers met suïciderisico te waarborgen. In 2018 zijn we
gestart met veiligheidsrondes in het centrum. Tijdens deze veiligheidsrondes werden de suïciderisico’s in kaart gebracht, die we gericht kunnen
aanpakken.

Om het belang van suïcidepreventie te
onderstrepen, werd op 10 oktober 2018
een voorstelling gepland in samenwerking
met Te Gek!?
Te Gek!?, een initiatief van het Psychiatrisch
Ziekenhuis Sint-Annendael in Diest, tracht
al jaren psychische problemen in Vlaanderen bespreekbaar te maken en te komen tot
een correcte kijk ten aanzien van mensen
met geestelijke gezondheidsproblemen.
Het werd een voorstelling met Eline De Munck
en Wouter Berlaen, speciaal uitgewerkt rond
het thema suïcidepreventie. Een 360-tal
mensen was aanwezig.

Het optreden was een
afwisseling van muziek, zang,
gitaar-, piano- en contrabasspel,
fragmenten uit brieven van nabestaanden werden voorgelezen,
er was het verhaal van een ervaringsdeskundige, een verhaal van
hoop, van lichtpunten zien, van
’spreken met elkaar’ ... Het was
een optreden vol emoties van
gemis en verlangen, maar tevens
een viering van ‘het leven’.

Dr. Bosma - hoofdgeneesheer - leidde de voorstelling in.
“Suïcide is een wereldwijd veel voorkomende oorzaak van sterven, dus
ook in Europa en België. De impact ervan op de naasten en anderen in
de omgeving is groot. Het geeft altijd vraagtekens, “waarom?” maar ook
“wat had ik kunnen doen?”; het geeft schuldgevoel, gevoel van onmacht
en groot verdriet en kwaadheid. Het is alsof je tekortgeschoten hebt.
Vervolgens is er dan het grote gevoel van verlies.
Dit geeft aan dat de grote focus op suïcidepreventie van vandaag heel
terecht en belangrijk is. Zowel de federale overheid en zeker ook de
Vlaamse overheid plaatsen het thema op de voorgrond met uitgesproken
verwachtingen tegenover de hulpverleners. Er wordt geïnvesteerd in kennis,
kennisoverdracht, denk maar aan VLESP (Vlaams Expertise Centrum
Suïcide Preventie) en CGG’s die als opdracht vorming en begeleiding rond
suïcidepreventie hebben. En er wordt geïnvesteerd in opvolging wat de
suïcidepreventie betreft vanuit de hulpverlening bv. via het Vlaams indica
toren project. Ook in PC Sint-Amandus zelf is een proces gestart voor
suïcidepreventie als ondersteuning voor zorgverleners en zorgvragers die
met ons in contact komen.
Een mens die uiteindelijk kiest voor suïcide is een mens die geen andere
uitweg meer ziet. Er is een lange worsteling aan voorafgegaan met zoeken
naar uitwegen, naar lichtpunten, naar manieren om zijn of haar leven in
handen te nemen, richting te geven, perspectief te zoeken.
Ten slotte ziet betrokkene dat niet meer en kiest deze ultieme uitweg. Vaak
worden signalen of tekens van deze worsteling niet gezien door anderen,
ze zijn wellicht ook niet merkbaar geweest. Dit betekent dat actief luisteren,
maar ook actief bevragen letterlijk van levensbelang kan zijn.
Gezien het taboe errond, de stempel van psychisch kwetsbaar zijn, de
ervaren onmacht van zowel betrokkene als omgeving is een initiatief zoals
vanavond heel positief en belangrijk en wellicht een hulp om toch een
lichtpunt te helpen zien.”
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Denk eens ...
out of the bottle!
Op het einde van 2018 kregen alle medewerkers een eindejaarsattentie:
een drinkfles. Dit is niet enkel een duurzaam gebruiksvoorwerp, maar
tegelijkertijd ook de link met de sleutelwaarde ‘Open Geest’, 1 van de
sleutelwaarden van het Centrum.
We kozen op de fles voor 4 verwijzigingen met een knipoog naar
de sleutelwaarde:
•
•
•
•

Tijd om even bij te tanken!
Denk eens ... out of the bottle!
Is de geest er bijna uit, drink een slokje plat of spuit!
Geef jezelf en de ander de kans om te herbronnen!
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Open Geest?
De geest is als een valscherm.
Hij werkt pas als hij open is.
(Orson Welles)
Sprekende spiegelspreuk – een initiatief van de kerngroep identiteit

Werken met een open geest voor mij is in de eerste
plaats goed en hygiënisch werk afleveren en daarbij
open staan voor ideeën van leidinggevenden en collega’s. Zorgvragers die ons helpen regelmatig eens
een schouderklopje geven, niet altijd de fouten zien
maar hen eens ‘bestoefen’ voor hun inzet. Wat ik ook
belangrijk vind, is nieuwe collega’s goed opvangen
en hen helpen waar het kan. Vriendelijk zijn is ook
heel belangrijk bv. in het restaurant aan de kassa of
aan de afwas: gewoon goeiedag zeggen of iemand
een complimentje geven. Eigenlijk is voor mij werken
met een open geest leidinggevenden, collega’s en
zorgvragers behandelen zoals je zelf behandeld wil
worden.
Ria Verheye, medewerker voedingsdienst
Tomas Steen, verpleegkundige PVT De Loot

Iedere dag opnieuw probeer ik mijn steentje bij te
dragen. Op PVT De Loot, waar mensen met een
psychische kwetsbaarheid wonen, streven we naar
het verhogen van de levenskwaliteit. Dat zit in kleine
dingen ... Wat mij vooral is bijgebleven is de gezichtsuitdrukking van een bewoner die in 2018 nogmaals
de zeelucht van zijn geliefde thuisstad kon ruiken.
Hem daar zien zitten met gesloten ogen, lachend
in de zon genietend van een drankje op terras.
Daar word ik blij van.

Ik ben buddy: ik breng af en toe een bezoek aan
iemand en samen gaan we wandelen, doen we een
uitstapje ... Ze zien mij én mijn hond graag komen.
Zelf heb ik ooit ook kennisgemaakt met geestelijke
gezondheidszorg, ik had ook hulp nodig. Uit dankbaarheid wou ik iets terug doen voor de maatschappij. Via de website van PC Sint-Amandus kwam ik hier
terecht. Buddywerk vind ik heel waardevol: ik ben
bezoeker voor iemand die anders geen bezoek meer
krijgt. Ik kom graag naar hier om buddywerk te doen.
Als ik hier ben, valt de drukte van buiten weg en kom
ik ook tot rust. Ik vul de leegte een stukje op en door
mijn bezoek is de dag gebroken. Ik probeer er te
“zijn” en telkens opnieuw echt te luisteren!
Filip, vrijwilliger
Vakgroep maatschappelijk werk

De vermaatschappelijking van de zorg en het herstelgericht denken hebben een steeds grotere impact.
Als vakgroep maatschappelijk werk hebben we dit
het voorbije jaar in de praktijk ervaren bij de invoering
van de nieuwe zakgeldregeling. We willen mensen
maximaal kansen bieden! Voor het zakgeld stelden
we een oude gewoonte in vraag en stuurden we bij:
nu schatten we de mogelijkheden van iedere patiënt
individueel in en we bekijken samen wat realistisch
is: kunnen we een beroep doen op het netwerk, is
online bankieren een haalbare kaart en hoe kunnen
we de zorgvrager maximaal stimuleren om zelf naar
de bank te gaan, bankverrichtingen uit te voeren ...
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Nieuwe zorgactor Covias
integreert mobiele behandelteams
en Beschut Wonen

Op dinsdag 20 november werd Covias boven de doopvont gehouden. Covias integreert de werking van de mobiele
behandelteams en de werking van de initiatieven Beschut Wonen in het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen.
Zeven GGZ-organisaties maken er deel van uit. Directeur Steven Ingelbrecht van Covias geeft meer toelichting.
“Covias is een logische stap in de GGZevolutie die al langer bezig is”, vertelt
Steven Ingelbrecht. “Waar mogelijk
kiezen we meer en meer voor zorg in de
thuisomgeving van cliënten. Zo zijn in de
jaren ’90 de initiatieven Beschut Wonen
(IBW) en het psychiatrisch verzorgings
tehuis (PVT) ontstaan. In 2011 volgde
een nieuwe stap met de mobiele teams
voor langdurige zorg en voor crisiszorg.”
“Voor veel mensen was het onderscheid tussen het mobiel behandel-

team en het Beschut Wonen erg onduidelijk. Op het terrein ligt die werking
dicht bij elkaar. Vandaar dat de zeven
organisaties nu beslist hebben om de
krachten te bundelen en de middelen
te integreren in één nieuwe zorgactor:
Covias.”
“De naam Beschut Wonen was altijd
al wat misleidend. Vaak kwam het element huisvesting eraan te pas, maar
soms ook niet. En dan ging het gewoon
om begeleiding in de eigen woning, op

‘eigen adres’. Net zoals het mobiel behandelteam doet. Tot voor kort gold dat
de begeleiding onder Beschut Wonen
voor 80% in een woning van het IBW
moest plaatsvinden, maar met het
nieuwe decreet dat op 1 januari 2019
in voege treedt, valt ook die beperking
weg en worden eventuele verschillen
nog kleiner.”
“Met Covias kunnen we nog beter een
volledig woonzorgcontinuüm aanbieden
en vraaggestuurd werken in functie van

De leden van het beleidsoverleg, de werkploeg die de voorbije 3 jaar werk heeft gemaakt van verkenning tot ondertekening van de overeenkomst.
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de ondersteuningsnoden van de cliënt.
Gaande van intensieve zorg die net
geen 24/7 aandacht vergt tot en met
een sporadische ondersteuning, en
alles daartussenin.”

3 pijlers

Beschut Wonen is met de zesde
staatshervorming Vlaamse materie
geworden, het mobiel team blijft wel
federaal. Vormt dat geen praktisch
bezwaar?
“Dat zorgt administratief en technisch
voor wat extra werk, maar dat nadeel
weegt niet op tegen de voordelen.
Op het terrein hebben we een goede
afstemming en een efficiënte inzet van
de middelen nodig.”
“Covias omvat drie pijlers. De eerste
pijler is alles wat vroeger onder het
mobiel behandelteam en Beschut
Wonen viel. Dat noemen we voortaan
‘Begeleiding en Behandeling’. Een
tweede domein is ‘Activiteiten en Ontmoeting’. Hierin brengen we de activiteitencentra samen die gefinancierd
worden via de IBW, vaak reeds in
samenwerking met het CGG NoordWest-Vlaanderen. We willen zinvolle
dagbesteding aanbieden, mensen in
hun kracht laten staan om een rol op
te nemen in de samenleving, de brug
slaan naar vrijwilligerswerk enzovoort.
De derde pijler is ‘Zorg voor Arbeid’.
We leiden mensen waar mogelijk naar
de reguliere arbeidsmarkt of sociale
economie toe, onder meer door hen de
nodige vaardigheden en competenties
bij te brengen.”

Uitgebreide regio

Door de middelen van de mobiele
behandelteams en de initiatieven

Beschut Wonen te integreren, komt
Covias aan een poule van 125 mede
werkers, goed voor 95 voltijdse equivalenten. Samen staan zij vandaag al
in voor de begeleiding en behandeling
van 850 à 900 cliënten in Noord-WestVlaanderen. “De regio strekt zich uit
over 23 gemeenten”, vertelt Steven
Ingelbrecht. “Om de middelen goed
te spreiden en efficiënt in te zetten,
hebben we drie clusters gevormd: in
het noorden, het zuiden en het westen
van de regio. Elke cluster groepeert
ongeveer 300 cliënten. De medewerkers worden verdeeld over acht tot tien
geïntegreerde en zelforganiserende
teams, met elk gemiddeld tien trajectbegeleiders: maatschappelijk werkers,
psychiatrisch verpleegkundigen, ergo
therapeuten, opvoeders, assistenten
in de psychologie ... Die gemengde
samenstelling biedt voordelen op het
vlak van expertise en kruisbestuiving.”
Ook psychiaters zijn betrokken in
Covias. “Het gaat vooral om een
beleidsfunctie, een ondersteunende
opdracht en enkele specifieke opdrachten zoals bij de intake. Het is niet de
bedoeling dat deze psychiaters de rol
van behandelend arts op zich nemen.
In totaal kunnen we rekenen op 53 uur
psychiatrische ondersteuning per week.”

Pragmatische oplossingen

De werking van Covias wordt aangestuurd door een directeur, beleidsteam
en Medisch Comité. In het bestuurs
comité, vergelijkbaar met een Raad van
Bestuur, zijn de zeven moederorganisaties vertegenwoordigd. Die organisaties
blijven de juridische entiteiten. “Dankzij
projec-ten als Brugwonen, MIS-verstand
en de ONT-moeting hebben we al goede

7
GGZORGANISATIES
IN COVIAS

4

initiatieven
Beschut Wonen

• vzw 4Veld
• vzw Beschut Wonen Brugge
• vzw Beschut Wonen Oostkust
• vzw Beschut Wonen OostendeWestkust

2

psychiatrische
ziekenhuizen

• PC Sint-Amandus
• PZ Onzelievevrouw

1

Centrum geestelijke
gezondheidszorg
Noord-West-Vlaanderen

ervaringen met dat soort constructies,
zij het op veel kleinere schaal”, zegt
Steven Ingelbrecht. “De overheid zou
de samenwerking nog meer kunnen
faciliteren als ze nieuwe juridische
en fiscale constructies zou mogelijk
maken, en die komen er ook aan. In
afwachting behelpen we ons met pragmatische oplossingen en geven we blijk
van innovatie en zorgvernieuwing.”

Grotere continuïteit, betere
afstemming en meer efficiëntie.
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EHBO-training

Opleiding brandveiligheid

VTO w
L&O ‘Le erd
re
Ontwikk n en
elen’

Leren en ontwikkelen
Leren en Ontwikkelen (L&O) is veel ruimer dan Vorming, Training en Opleiding (VTO). Leren kan ook
op andere manieren dan via geplande, klassikale bijeenkomsten: via vakliteratuur, lidmaatschap
bij een vakvereniging, e-learning ...

staat er op de teller die het aantal uren opleiding,
training ... registreerde van medewerkers van PC SintAmandus. In het Centrum werd 11.450 u. aangeboden.
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19.000

bijna

18.330,5 u.

medewerkers volgden 1 of
meerdere opleidingen/trainingen

euro is het bedrag dat PC Sint-Amandus investeerde in
langdurige opleidingen die medewerkers volgen.

De top 3 van de meest gevolgde
opleidingen/trainingen in 2018
1

2.435,5 u.

Professionele werkbegeleiding voor teams
2

1.371 u.

Veilige zorg: vrijheidsbeperkende maatregelen omgaan met agressie en verbindende
communicatie
3

1.133 u.

Werken met het nieuwe elektronische zorgdossier

JAAROVERZICHT 2018

Grootste uitgaven:
forse investering in teamwerking
en coachend leiderschap

€ 41.660,45
€ 34.892,88

Professionele werkbegeleiding voor teams

Coachend leiderschap

4.000

euro werd geïnvesteerd in de
aankoop van vakliteratuur.
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PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS - CAMPUS BEERNEM

Behandel- en
begeleidingsaanbod

Meer in
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Crisiszorg

Psychosezorg

Verslavingszorg

CRISISINTERVENTIE
(korte behandeltermijn)
Afdeling voor volwassenen met een
acute psychiatrische crisis (korte
behandeltermijn)

DE BRON (korte behandeltermijn)
Afdeling voor volwassenen met een
psychotische kwetsbaarheid (korte
behandeltermijn)

DE OEVER
Afdeling voor volwassenen met een
alcohol-, medicatie- en/of illegale
drugverslaving

DE CAAI (langere behandeltermijn)
Afdeling voor volwassenen met een
acute psychiatrische crisis

Gerontopsychiatrische
zorg
OASE 1 (korte behandeltermijn)
Afdeling voor ouderen met een
psychiatrische problematiek
OASE 2 (langere behandeltermijn)
Afdeling voor ouderen met een
psychiatrische problematiek

Forensisch psychiatrische
zorg
FIDES
Afdeling voor plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag

DE STROOM
(langere behandeltermijn)
Afdeling voor volwassenen met een
psychotische kwetsbaarheid

Psycho-organische zorg

Psycho-mentale zorg

WEGWIJS 1
Afdeling voor volwassenen met
een niet-aangeboren hersenletsel

DE PALISSANT
Afdeling voor volwassenen met
een verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek

WEGWIJS 2
Afdeling voor volwassenen met
Korsakov

Intensieve zorg
PARIZ
Afdeling voor volwassenen met een
persoonlijkheidsproblematiek en
middelenafhankelijkheid
PIZA
Afdeling voor volwassenen met een
psychose en middelenafhankelijkheid

PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS (PVT) - CAMPUS BEERNEM EN CAMPUS TORHOUT

Woonaanbod
DE LOOT (BEERNEM)
Psychiatrisch verzorgingstehuis voor
volwassenen met een psychiatrische
problematiek

DE ENT (TORHOUT)
Psychiatrisch verzorgingstehuis voor
volwassenen met een psychiatrische
problematiek

DE KNOP (BEERNEM)
Psychiatrisch verzorgingstehuis voor
volwassenen met een verstandelijke
beperking en een psychiatrische
problematiek

INZOOMEN
“Als interne auditor én ‘auditee’ van één van
de afdelingen voor crisiszorg ben ik de af
gelopen periode sterk bezig geweest met
het thema accreditatie. Er wordt wel eens
cynischgedaan over dit proces van kwaliteitsverbetering. “Hebben we nog niet genoeg werk ...” “Zit ik al
niet genoeg achter mijn computer ...” “Zullen we nu
ineens dingen beginnen veranderen, omdat NIAZ het
verlangt ...” “Moeten we niet met onze patiënten bezig
zijn in plaats van met dergelijke praktijken” ... Het klopt
zeker dat het extra tijd kost. Het vergt de nodige
inspanning en flexibiliteit van alle partijen om de talloze
voorbereidingen en de audits zelf te doorspartelen.
En toch zie ik het nog steeds zitten om hier verder mee
mijn schouders onder te zetten. Omdat ik overtuigd ben
dat we, door op deze manier onze zorg onder de loep te
nemen, onze zorgvragers net alle aandacht geven die ze
verdienen. Een verhoogde zorgkwaliteit komt iedereen
ten goede: zowel zorgvragers als zorgverleners. Wanneer
je in het proces, in de normen
sets onder
gedompeld
wordt, is het trouwens niet zo moeilijk om deze positieve
insteek aan te voelen - dit is zeker te merken aan de inzet
van de betrokken teamleden op de crisisafdelingen.
Het gaat er niet over dat we alles moeten veranderen
en vernieuwen, dat wat we nu doen, niet goed zou zijn.
Als interne auditor bekijk je een werking, in mijn geval
soms de eigen werking, met andere ogen en dat is
interessant. De blik die een auditor heeft, is uiteraard
kritisch, maar vooral constructief: wat wordt er al gedaan
om een goede zorg te bieden aan onze patiënten, wat
zijn sterktes, wat kan beter? Op de afdelingen vormt dit
een logisch vervolg op projecten waar we al even mee
bezig zijn: het integreren van een herstelgerichte zorgvisie, het beperken van dwangmaatregelen ... het
accrediteringsproces komt hier van pas als hulpmiddel
om meer systematiek en samenhang te bekomen in
onze werking. Ik wil er hierbij mee over waken dat ons
werk bij uitstek ménselijk blijft: menselijk in de zin van
‘doenbaar’ en menselijk in de zin van ‘als een mens’
en niet als een registratierobot ... Een vlotjes werkend
informaticasysteem is hierbij uiteraard van essentieel
belang: een goede internetverbinding, gebruiksvriendelijke site en elektronisch zorgdossier zijn echt wel noodzakelijke voorwaarden.
Voor mij is het ultieme doel van dit hele proces niet
alleen dat de afdeling waar ik werk, beter gaat draaien,
nee, ik denk dat we dit bij uitstek als een centrumbreed
project moeten zien, dat meer omvat dan enkel aan een
reeks normen beantwoorden. Het mee helpen creëren van
een aangename werkomgeving, waar zowel teamleden als
zorgvragers zich gewaardeerd voelen, waar rust heerst
omdat alles duidelijk is en waar vlot gecommuniceerd en
samengewerkt kan worden. Dat is alvast mijn drijfveer.
Dr. Catherine Muyllaert
PC Sint-Amandus werkt samen met het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Deze externe, onafhankelijke organisatie
komt op basis van een aantal normen beoordelen in welke mate het
ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt. Ze doen dit tijdens
een audit. Het ziekenhuis bereidt zich voor op een kwaliteitsaudit in
2020 voor de afdelingen crisiszorg.

