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Beste lezer,

Begin 2020 wees niets erop dat we 
aan de start zouden staan van een 
uitzonderlijk jaar. In de verte hadden 
we wel al iets gehoord over een nieuw 
onbekend virus dat op dat moment 
vooral de Chinezen bezig hield. Begin 
maart gaven onze wetenschappers 
zelfs nog een positief vakantie-advies 
voor de ski-lustigen onder ons. Er zou 
een minimaal gevaar zijn om al skiënd 
in de gezonde berglucht geïnfecteerd 
te worden door het COVID-19-virus … 
Viel dat even tegen. Met de terugkeer 
van tienduizenden sneeuwtoeristen 
verspreidde het virus zich ook door ons 
land als een sneltrein. Vooraleer ie-
dereen het goed en wel besefte, zaten 
we in de grootste sanitaire crisis sinds 
mensenheugenis.

Voor ons centrum en uiteraard voor 
onze collega-centra betekende dit nog 
enkele versnellingen hoger schakelen 
met een strakke focus op het maxi-
maal buiten houden en/of beheersen 
van een onbekend potentieel gevaarlijk 
virus. De hoeveelheid aan steeds weer 
nieuwe/veranderende informatie over 
het virus en de vertaling ervan in alle 
verpleegafdelingen van het PZ, in de 
woonunits van het PVT en in alle zorg- 
en andere ondersteunende diensten 

stelde alle medewerkers voor telkens 
nieuwe uitdagingen. Wat mij vooral is 
bijgebleven, is de veerkracht die de 
medewerkers hebben getoond in het 
zoeken naar antwoorden en oplos-
singen in die continu veranderende en 
onzekere context. Dit steeds vanuit 
hun engagement om de beste en de 
veiligste psychiatrische zorg/begelei-
ding te kunnen geven aan patiënten en 
bewoners. 

Patiënten en bewoners werden door 
deze crisissituatie zwaar op de proef 
gesteld. Maar, meer nog dan het maat-
schappelijke leven buiten ons centrum, 
waren patiënten en bewoners begripvol 
en hebben zij samen met de medewer-
kers gezocht naar nieuwe evenwichten 
en alternatieve mogelijkheden om hun 
behandeling en begeleiding zo goed als 
mogelijk verder te zetten. Wij zijn ervan 
overtuigd dat tijdens de maanden van 
strenge lockdown de goede samen-
werking tussen patiënten/bewoners 
en onze medewerkers enerzijds en het 
beschikken over een grote en groene 
campus anderzijds een belangrijke rol 
hebben gespeeld in het behoud van 
een relatief positief welzijnsgevoel. 
Dit in tegenstelling tot mensen die 
bijvoorbeeld in de stad wonen in een 

kleine woning of appartement en/of 
met weinig of geen sociale contacten. 
Aanwezigheid van een goede vertrou-
wensband tussen alle partijen en 
aanwezigheid van ‘groen’ en ‘ruimte’ 
als basisvoorwaarden voor een healing 
environment werden door de corona-
pandemie extra duidelijk gemaakt. 

Terwijl dit voorwoord geschreven 
wordt, is er wel ‘licht aan de tunnel’. 
De vaccinaties zijn gestart en geven 
hoop op een toekomstige teruggewon-
nen vrijheid … In dit jaarverslag willen 
we niet alleen blijven stilstaan bij de 
coronapandemie. Want, ook al heeft 
ze een groot stuk energie van iedereen 
gekost, de behandeling en ondersteu-
ning van onze patiënten en bewoners 
ging onverminderd verder en bleef onze 
belangrijkste focus.

Veel leesplezier!

Patrick Penders
Algemeen directeur

Visietekst Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Documentbeheersysteem
Eén van de operationele thema’s van het algemeen beleids-
plan is het beschikken over een goed documentbeheersys-
teem. Sinds 2018 wordt er hiervoor gewerkt met iDocument 
van Infoland. Vanuit de verantwoordelijke werkgroep ‘Do-
cumentbeheersysteem’ werd een beleidsnota afgewerkt 
omtrent het gebruik van dit systeem. 

In 2020 werd vooral werk gemaakt van het implementeren 
van nieuwe documenten in het systeem en werden officiële 

documenten weggehaald van de bestandsserver en het Intra-
net om op het documentbeheersysteem een plaats te vinden. 
De werkgroep zorgde tevens voor opleidingen voor schrijvers 
en auteurs. Voor 2021 staat de werkgroep verder in voor de 
opmaak van een vereenvoudigde procedure voor het docu-
mentbeheersysteem en een verdere opleiding van schrijvers 
en auteurs. Daarnaast zal de werkgroep verder zorgen voor 
creatie van dashboards, rapporten en filters voor een effici-
ente opvolging ten behoeve van de documentbeheerders.

De belangrijkste verwezenlijkingen op vlak
van infrastructuur
De sporthal, één van onze eyecatchers langs de Reigerlo-
straat, heeft na een binnen- nu ook een complete buiten-
make-over ondergaan! Zowel de gevelafwerking als de ramen 
en deuren zijn vernieuwd. Ook de oude luifel heeft plaats-
gemaakt voor een nieuwe luifel en het geheel werd beter 
geïsoleerd. Hiermee zijn de renovatiewerken van de sporthal 
tot een einde gekomen.

Een gedeelte van gebouw Sint-Vincentius werd aangeduid als 
verhuisafdeling en kreeg daartoe een grondige opknapbeurt. 
Vele werkuren door onder andere onze eigen technische 
dienst hebben ervoor gezorgd dat dit gebouw gebruiksklaar 
kon worden gemaakt om afdeling de Bron tijdelijk in onder te 
brengen. De infrastructuur van de Bron zelf (gebouw Sint-Jo-
zef) wordt nu grondig aangepast teneinde haar opdracht als 
volwaardige geïntensifieerde behandelafdeling (ID-afdeling) 
voor mensen met psychotische kwetsbaarheid waar te kun-
nen maken.

In het kader van de werken aan parking Aanwijs (nieuwe 
toeristische toegangspoort van het provinciale domein Buls-
kampveld) werd de oude Heirweg omgeleid. De nieuwe Heir-
weg loopt nu over de site van ons centrum en vormt hiermee 
ook de eerste stap voor het bouwen van een woonerf voor 
de bewoners van het psychiatrische verzorgingstehuis.

Het PVT actualiseerde dit jaar haar ondersteuningsvisie. Uniek is het feit dat de tekst 
tot stand kwam door met bewoners en medewerkers van de drie PVT-werkingen op 
zoek te gaan naar antwoorden op de vraag ‘wat betekent goede zorg? Als inspiratie 
werd de video ‘gekkenwerk’ bekeken. Verdere inspiratiebronnen waren visieteksten van 
de Organisatie Broeders van Liefde, van het PZ Sint-Amandus en van collega-PVT’s. 

Het PVT koos ervoor om de visie ook visueel voor te stellen met een filmpje.
Ga daarvoor naar www.youtube.com en typ als zoekterm PVT Sint-Amandus.

Op 25 september werd de heringerichte parking Aanwijs officieel ingehuldigd. 
De grote en druk gebruikte parking heeft na de herinrichting een pleintje met 
zit- en picknickbanken en een gebouwtje met toiletten en infoborden.
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Cijfergegevens 2020

130,862 83,57%2018

123,018 87,03%2019

114,206 84,60%2020

Corona had een negatief effect op de bezettingsgraad 
van de ziekenhuisbedden en –plaatsen in 2020. 
Vooral de partiële hospitalisatie had hieronder te 
lijden. Zeker tijdens de eerste golf werden in- en uit-
bewegingen door patiënten, kenmerkend voor partiële 
hospitalisatie, maximaal beperkt vanwege het intrin-
sieke besmettingsrisico. Ook onze ouderenpsychiatrie 
kende een dalende bezetting. Globaal genomen bleef 
de bezetting, ondanks corona, op een hoog niveau.

 Gerealiseerde dagen    Totale bezettingsgraad

ZIEKENHUIS

FINANCIEEL RESULTAAT
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus wist het 
boekjaar 2020 af te sluiten met een sterk positief 
geconsolideerd resultaat van 2.133.297,45 EUR. Deze 
winst komt nagenoeg volledig uit het ziekenhuis terwijl 
het PVT flirt met break-even niveaus. 

Als gevolg van de gewijzigde jaarrekening voor vzw’s is 
de vergelijkbaarheid met het boekjaar 2019 bijzonder 
moeilijk. 

Na een uiterst bijzonder jaar op alle domeinen kunnen 
we stellen dat we uit de coronacrisis komen als een 
financieel gezonde organisatie: liquider, solvabeler en 
met een gezonde cashflow. Deze financiële context is 
belangrijk gezien de vele toekomstige uitdagingen.

45,056 102,60 %2020

44.329 101,20%2018

45.463 103,80%2019

De bezetting in het PVT daalde in 2020 t.o.v. 2019 
maar handhaafde zich op een hoog niveau van 
102,6%. Corona had omzeggens geen impact op de 
bezetting.

PVT

 Gerealiseerde dagen    Totale bezettingsgraad

AANTAL GEDWONGEN OPNAMES PER PROCEDURE

Het aantal gedwongen opnames is relatief stabiel 
gebleven in vergelijking met 2019. Echter, dit aantal 
handhaaft zich de laatste drie jaar op een relatief hoog 
niveau, wat wijst op een maatschappelijke trend naar 
meer gevaarzettend gedrag dat aanleiding geeft tot deze 
vorm van vrijheidsbeperking. Opvallend is dat in 2020 de 
verhouding spoedprocedures versus gewone procedures 
terugkeert naar die van 2018 en eerder. 2019 vormde 
m.a.w. (helaas) geen trendbreuk.

ZIEKENHUIS

AANTAL (EERSTE)
OPNAMES 

PATIËNTEN EN BEWONERS 
OP 31/12

Het aantal patiënten en bewoners op 31/12 is opnieuw 
gestegen versus 2019. De niveaus van 2018 en 
eerder zullen we echter niet meer terugzien gezien de 
bevriezing van 60 bedden vanaf 1/7/2019. Door deze 
vermaatschappelijking van bedden worden door onze 
mobiele equipes meer patiënten bereikt dan residentieel 
mogelijk.

Het aantal opnames daalde met 59 versus 2019 terwijl 
het aantal medische opnames nagenoeg stabiel bleef. 
Door corona waren er aanzienlijk minder administratieve 
onderbrekingen van de ziekenhuisopname waardoor het 
aantal administratieve opnames daalde.  

 Aantal patiënten    Aantal bewoners

 Aantal Opnames    Waarvan aantal eerste opnames
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24454(78%) 1902018

22963(68%) 1662019

 Spoedprocedures    Gewone procedures    Totaal

ACCREDITATIE

Van 31 maart t.e.m. 2 april 2021 
toetsen externe auditoren en een 
senior advisor van Qualicor Europe 
onze crisiscluster (afdelingen CIU 
(Crisis-Interventie-Unit) en De CAAI) 
op basis van gedefinieerde standaar-
den (Qmentum Global). Deze inter-
nationale standaarden beschrijven 
risicovolle processen waarvoor een 
zorginstelling zich moet organiseren 
om kwaliteitsvolle en veilige zorg te 
kunnen verlenen. 

In maart 2017 koos de Raad van 
Bestuur van de Organisatie Broeders 
van Liefde ervoor om een accredita-
tietraject op te starten binnen haar 
psychiatrische ziekenhuizen. Qualicor 
Europe (vroeger NIAZ) werd onder 
de arm genomen als accreditatie-
instituut. Binnen PC Sint-Amandus 
werd gekozen om eerst te gaan voor 
een deelaccreditatie binnen de cluster 
crisiszorg. Met de opgedane ervaring 
van een deelaccreditatie kunnen we 
vervolgens het accreditatietraject 
binnen alle andere afdelingswerkingen 
van het ziekenhuis uitrollen (2022).
Het PDCA (Plan-Do-Check-Act) sys-

teem om aan kwaliteitsmonitoring en 
verbetering te doen, deed stelselmatig 
zijn intrede bij directie, staf en andere 
sleutelfiguren. In eerste plaats zorg-
den zij ervoor dat reeds bestaande 
procedures en beleid voldeden aan 
het normenkader van Qualicor Europe 
(QE) en schreven zij in samenwerking 
met medewerkers van DE CAAI en CIU 
(ver)nieuw(d) beleid uit, daar waar er 
nog onvoldoende houvast of duidelijk-
heid was. Eenmaal de PLAN-fase van 
een bepaald thema achter de rug was, 
was het tijd voor de implementatie en 
toepassing (=DO) van de beschreven 
werkwijzen. Snel kwamen de CHECKS 
in navolging van deze toepassingen 
door middel van interne audits, veilig-
heidsrondes, checks door referentie-
medewerkers, … . Na iedere check 
volgde een (schriftelijk) verslag waarbij 
gevraagd werd aan de kernteamleden 
om dit op te nemen met hun team en 
verbeteracties bij te houden in het 
verbeterregister (=ACT). Tot aan de 
effectieve deelaccreditatie zal continu 
bijgeschaafd en gesleuteld worden 
aan zowel het beleid zelf als aan de 
toepassingen ervan zodat het voor 

iedere betrokken medewerker duidelijk 
is wat van hem/haar verwacht mag 
worden binnen de kritische behande-
lings-en ondersteuningsprocessen. 

Een brede waaier aan initiatieven 
draagt bij tot een positieve evolutie 
van de deelaccreditatie in 2021: het 
organiseren van intensieve vorming/
bijscholing voor alle betrokken mede-
werkers aan de hand van plenaire in-
fosessies, e-learning, video-opnames, 
korte toelichtingsmomenten tijdens 
beleidsvergaderingen op de afdeling, 
referentiemedewerkers ondersteunen 
in het prominenter opnemen van hun 
rol, simulatie-oefeningen onder leiding 
van onze personal coach van Quali-
cor Europe mevr. Iny DeWymmer, het 
doornemen van o.m. zelf-ontwikkelde 
informatiebrochures … . Aan de mo-
tivatie en inzet van de teams, interne 
auditors en de vele medewerkers (ook 
van andere afdelingen en diensten) 
die betrokken zijn bij dit grote project 
grote project alvast geen gebrek. Vol-
gend jaarverslag presenteren wij u het 
vervolg van dit omvangrijk project.

Deelaccreditatie voor de cluster crisiszorg

2020: Een jaar van 
intensieve voorbereiding

WE ZEGGEN WAT 
WE DOEN

WE STUREN 
BIJ!
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Onze procedures beantwoorden
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PL

AN

A C T C H

E C
K



JAAROVERZICHT 2020 JAAROVERZICHT 2020

6  I  I  7  SPROKKELSSPROKKELS

Op 13 maart 2020 troepten plots 
donkere wolken voor de zon: het 
land ging op slot, omwille van een 
onbekend, maar zeer gevaarlijk virus 
dat zich ondertussen wereldwijd ver-
spreidde vanuit het Chinese Wuhan. 
Ook ons centrum ging op slot, en 
we gingen de strijd aan voor ‘enkele 
weken’, zo dachten we.

Aan de vooravond van de lockdown 
werd een ‘Corona-Crisis-cel’ opgericht 
die de bui voelde hangen en het cen-
trum doorheen deze crisis moest lood-
sen. Deze crisis-cel valt formeel onder 
de auspiciën van het Comité Zieken-
huishygiëne en heeft een directe link 
met het directiecomité. De crisis-cel 
heeft zelf verschillende (sub)werkgroe-
pen om de vele bestaande procedures 
en afspraken binnen het centrum 

aan te passen, nieuwe procedures 
en afspraken uit te schrijven én om 
voorstellen te doen aan de crisis-cel en 
te ondersteunen waar nodig. Eind april 
had de crisis-cel al 40 overlegmomen-
ten op de teller staan. Overheidsricht-
lijnen en de daarmee gepaard gaande 
organisatorische aanpassingen volgden 
elkaar op in een razendsnel tempo. Na 
elk overleg volgde ook een nieuwsflash 
die per mail aan ieder personeelslid en 
enkele partners werd bezorgd. 

Langzaam maar zeker groeide het 
besef dat ‘enkele weken’ minstens 
enkele maanden zouden worden. Het 
geduld van medewerkers, patiënten 
van het psychiatrisch ziekenhuis 
(residentieel en partieel), bewoners 
van het psychiatrisch ziekenhuis en 
cliënten van onze mobiele crisis- en 

behandelteams inclusief beschut wo-
nen werd danig op de proef gesteld.

Een groot probleem in het begin was 
het bekomen van de juiste bescher-
mingsmiddelen. We hadden plots 
behoefte aan materialen die in onze 
context minder bekend waren. Mond-
maskers, handontsmettingsmiddelen, 
beschermingsschorten, handschoe-
nen, specifieke poetsproducten, … 
Ook de benodigde hoeveelheid van 
bepaalde beschermingsmiddelen gaf 
plots problemen. Op het moment 
dat er werd gehamsterd in de super-
markten, was ook de markt voor de 
hierboven opgesomde beschermings-
middelen niet klaar om de vraag op te 
vangen. De juiste beschermingsmid-
delen waren schaars, ongelooflijk duur 
en werden zo ook ongelijk verdeeld 

tussen de verschillende gezondheids-
actoren. Als GGZ-actor werden we de 
eerste maanden zeker niet correct 
bejegend. De leden van de crisis-cel 
gingen zelf actief op zoek naar de 
juiste beschermingsmiddelen via hun 
interne en externe contacten.

We leerden roeien met de riemen die we 
hadden. In deze moeilijke beginperiode 
kwam de veerkracht van onze mede-
werkers sterk tot uiting. We gingen zelf 
maskers maken (! nogmaals onze ap-
preciatie voor dit engagement van onze 
naaisters en onderhoudsmedewerkers 
dat zelfs in de weekends doorliep). 

De krachten van de medisch-technische 
dienst, de aankoopdienst en het maga-
zijn werden gebundeld met als resultaat 
een heus opvolgingssysteem om stock 
te kunnen opbouwen en op peil te 
houden, om distributie op te volgen, om 
ook bij nieuwe schaarste op de markt 
een zekere tijd te kunnen overbruggen 
en iedereen te kunnen beschermen. 
De crisis-cel installeerde eveneens 
strikte basismaatregelen zoals: afstand 
houden (1,5 m), strenge toepassing 
van handhygiëne, ruimtes maximaal 
verluchten, maximum aantal personen 
per ruimte instellen, afdelingsbubbels 
en therapiebubbels werden geactiveerd 
en dat zowel voor patiënten/bewoners 
als voor medewerkers …

Eind 2020 staan deze basismaatre-
gelen nog steeds overeind en zijn hun 
bestaan nog overal merkbaar op basis 

van de inrichting van de lokalen, de 
aanwezigheid van handgelpompen 
aan alle belangrijke in- en uitgangen, 
de lijnen op de vloer die het 1,5 m 
afstand houden moet ondersteunen, 
de organisatie van het samen-leven op 
de afdelingen, de bezoekregelingen, 
de organisatie van de therapieën, het 
thuiswerk van (vooral) medewerkers 
van de administratieve diensten, …

Een 50-tal corona-gerelateerde 
documenten werden uitgewerkt en 
verspreid. Veel van deze documenten 
kennen ook al meerdere versies. IT 
ondersteunde de switch naar online 
meetings (Zoomen), het telewerk van 
thuis uit waar mogelijk, instructiefilm-
pjes maken … Het werk moest kunnen 
doorgaan en vooral: we moesten 
contact kunnen houden met elkaar 
vanuit alle mogelijke bubbels, omdat 
samenkomen niet meer kon. Er kwam 
een corona-intranetpagina waar alle 
relevante informatie voor medewerkers 
rond corona overzichtelijk wordt weer-
gegeven en waar ook instructiefilmpjes 
en nuttige linken te vinden zijn.

Er werden plannen gemaakt voor een 
Corona-afdeling die geactiveerd zou 
worden bij een uitbraak. Eén keer werd 
deze afdeling opgestart, maar door 
verschillende ervaringen met covid-po-
sitieve mensen (patiënten/bewoners/
medewerkers), evolueerden we naar 
een duidelijk uitgewerkt quarantaine- 
en uitbraakbeleid op afdelingsniveau 
met bijhorend draaiboek. 

Na de eerste lockdown konden we 
in de zomer versoepelen, maar al 
snel zaten we terug in een tweede 
golf en moesten we op onze stappen 
terugkeren. We maakten toen onze 
eigen ‘corona-barometer’, geënt op 
de richtlijnen van de overheid, die ons 
toelaat te schakelen indien mogelijk. 
Veel mogelijkheid tot schakelen is er 
tot het einde van het jaar echter niet 
meer geweest. Hoop is er wel, want de 
eerste coronavaccins werden op het 
einde van dit jaar toegediend.

Terugkijken op 2020 mogen we wel 
met enige trots doen. De energie die 
in het centrum aan de dag gelegd is, 
is fenomenaal! Patiënten en bewo-
ners hielden zich sterk en hebben 
niet geklaagd, hoe moeilijk het soms 
ook geweest is. Medewerkers gaven 
dagelijks het beste van zichzelf om 
iedereen de nodige aandacht en zorg 
te geven die ze verdienen. Ze hielden 
de sfeer erin onder elkaar en voor 
elkaar: op tijd dat complimentje, een 
sportieve uitdaging, een extraatje 
organiseren, blijven initiatief nemen 
en meedenken, een wandelingetje sa-
men, blijven lachen, blijven luisteren, 
samen blijven dragen, creatief zijn met 
mogelijkheden … We hebben samen 
onze schouders gezet onder een 
project van ongeziene omvang, zonder 
te weten waar en wanneer we zouden 
uitkomen. We zijn samen vertrokken 
en blijven samen op weg. 

Tenslotte enkele cijfers (van maart 2020 tot maart 2021):

12 
positieve of positief 
opgenomen patiënten/ 
bewoners

1 
(3 positieven) 
uitbraak

740 
patiënten/bewoners 
in kamerquarantaine

95 
bijeenkomsten 
van de crisiscel

570 
afgenomen 
PCR-testen

224.650 
mondmaskers

551.300 
nitril
handschoenen

2.096 
Alcogel flessen
(600 ml)

4.200 
flessen specifiek 
onderhoud
(500 - 750 ml) 

Sprokkels uit het PC Sint-
Amandus corona-logboek
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Op vrijdag 23 oktober opende het 
Huis met de Vele Kamers (HVK) of-
ficieel de deuren. Dit gebeurde in het 
gezelschap van Brugs burgemeester 
Dirk De fauw en schepen van sociale 
zaken Pablo Annys. Het huis, gelegen 
in de Oostmeers 105 in Brugge, heeft 
als doel een plek te bieden waar 
cliënten elkaar kunnen ontmoeten 
en het herstelproces van elkaar en 
van vele lotgenoten kunnen bevorde-
ren en versterken. Hierbij worden zij 
ondersteund door professionals. De 
opening vindt plaats na een periode 
van grondige modernisering van het 
pand. 

Samenwerkingsinitiatief
Het HVK is een samenwerkingsiniti-
atief van verschillende partners die 
deel uitmaken van het Netwerk Gees-
telijke Gezondheidszorg Noord-West-
Vlaanderen (NOWE): het Psychiatrisch 
Centrum Sint-Amandus is één van de 
stichtende leden samen met het Psy-
chiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw, 
het Psychotherapeutisch Centrum 
Rustenburg, de psychiaters van 
AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas, Covias, 
het Centrum Geestelijke Gezond-
heidszorg Noord-West-Vlaanderen, het 
Centrum voor Psychische Revalidatie 
Inghelburch, het OCMW Brugge, fami-
lieorganisatie Similes en patiëntenor-
ganisatie Uilenspiegel.

Ontmoeting, ervaring, versterking, 
sensibilisering en vermaatschap-
pelijking
In het HVK wordt op 5 domeinen 
ingezet: in de eerste plaats is het huis 
een ontmoetingspunt voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid 
en/of ervaringen met geestelijke ge-
zondheidszorg. Het huis dient ook als 
coördinatiecentrum voor ervaringsdes-
kundigheid en zal de uitvalsbasis zijn 
van de herstelacademie als aanbieder 
van vormingen voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. In het 
HVK zullen ook initiatieven genomen 
worden die positieve beeldvorming 
en destigmatisering m.b.t. psychische 
kwetsbaarheid bevorderen. Het vijfde 
domein binnen het HVK tenslotte, 
focust op kwartier-maken. Hiermee 
worden initiatieven bedoeld die 
moeten bijdragen tot sensibilisering 
van organisaties allerhande teneinde 
mensen met een psychische kwets-
baarheid ook als volwaardige leden in 
hun organisatie op te nemen. 

Troeven
Het HVK is een uniek 
project, het eerste in 
Vlaanderen met de 
hierboven geschetste 
domeinencombinatie. 

De samenwerking tussen 
verschillende actoren 
uit de regio brengt heel 
wat expertise binnen. 
Zowel professionals als 
ervaringswerkers gaan 

er samen aan de slag, maar het is de 
bedoeling dat het HVK zoveel mogelijk 
geleid wordt door ervaringsdeskun-
digen/mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Ook hun context wordt 
betrokken tijdens activiteiten. Het HVK 
streeft naar het duurzaam ontwikke-
len, implementeren en borgen van de 
herstelvisie.

Contact
HVK, Oostmeers 105 in Brugge
tel. 050 15 12 01
huismetvelekamers@netwerknowe.be

Binnen ons centrum beschrijven we 
heel wat concrete verwachtingen ten 
aanzien van het beleid op afdelingen 
die onze zorg kwaliteitsvol moeten 
houden, risico’s in de zorg voor pa-
tiënten en het werk moeten vermij-
den en veiligheid zo goed mogelijk 
moeten garanderen. De vraag die we 
hierbij stellen, is om deze verwachtin-
gen af te stemmen op de specifieke 
doelgroep en de specifieke context 
waarbinnen men de zorg dagdagelijks 
organiseert. 

Kernteams (=afdelingshoofd, thera-
peutisch coördinator en beleidspsychi-
ater) ontwikkelen dit afdelingsbeleid 
en de concrete vertaalslag ervan 
in samenspraak met hun interdisci-
plinaire team, notuleren dit in ‘een 
afdelingsgids’ en brengen dit vervol-
gens ook dagdagelijks in de praktijk. 
Tweejaarlijks vindt over het afdelings-
beleid/de afdelingswerking een evalu-
atie plaats met de directie en kan de 
afdelingsgids op basis van dit overleg 
bijgestuurd worden.

We kozen er dus voor om het afde-
lingsbeleid en de concrete vertaling 
ervan systematisch te laten beschrij-
ven in een afdelingsgids. De opdracht 
hiertoe werd gegeven in de vorige 
beleidscyclus (2019-2020). Het be-
loofde een heuse opdracht te worden. 
Veel zaken waren wel al eens ergens 
beschreven, maar alles terug vinden, 
documenten en teksten reviseren en 
ordenen, was minder evident dan het 
leek. Er werd voor alle afdelingen één 
sjabloon gemaakt, dat regelmatig werd 
bijgesteld, want ook verwachtingen 
werden (en worden nog steeds) regel-
matig herzien. 

Afdelingen CAAI en crisisinterven-
tie dienen – tegen de timing van de 
deelaccreditatie (in maart 2021) – als 
eersten hun afdelingsgids op punt te 
zetten. Meningen over de meerwaarde 
van het ontwikkelen van een formele 
afdelingsgids waren/zijn verdeeld. Toch 
blijkt het voor nieuwe medewerkers, 
maar ook voor ‘de anciens’ een handig 

instrument om de weg te vinden naar 
alle relevante documenten en afspra-
ken die gelden op de afdeling. Steeds 
vaker begint men te verwijzen naar de 
afdelingsgids om de samenhang bin-
nen thema’s aan te geven, om vergade-
ringen op te organiseren, om belang-
rijke informatie en afspraken in op te 
nemen. Wij hopen dat deze afdelings-
gidsen zullen opgemerkt worden tijdens 
de audit van Qualicor Europe en dat ze 
zullen gezien worden als voorbeeld van 
goede praktijk.

In de nieuwe beleidscyclus 2021-2022, 
dient een eerste versie van de afde-
lingsgids van elke afdeling werkelijk 

klaar te zijn, en zal deze als richtsnoer 
gebruikt worden om het gesprek tussen 
de directie en kernteams te voeren. De 
afdelingsgidsen zullen in de toekomst 
ook toegankelijk zijn voor alle andere 
afdelingen en kunnen zo een bron van 
uitwisseling worden voor goeie prak-
tijken. Eens gluren bij de buren – met 
een open geest – kan altijd inspireren 
in de zorg voor onze mensen. 

Straks maken ook onze diensten 
dezelfde oefening, binnen het departe-
ment zorg, maar ook binnen de andere 
departementen. Kwaliteitsvol zorgen 
en werken is immers iets van ons 
allemaal. 

Een uniek project voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en naasten

Het huis met vele kamers 
opent de deuren

Een kwaliteitshandboek op maat van de afdeling

Afdelingsgidsen 



Op 23 maart 2020 startte Lien Decorte als adjunct-
directeur zorg. Zij is geen onbekende voor ons centrum. 
Eerder was zij al eens een jaartje tewerkgesteld in ons 
centrum.

Lien heeft een opleiding als psychologe genoten en 
ervaring opgedaan in AZ Sint-Jan te Brugge. Samen met 
Els Vancoëllie vormt zij nu de directie zorg en neemt ze 
mee de leiding van het zorgdepartement op (PZ en PVT). 
De werkverdeling ligt in grote lijnen vast waarbij Lien zich 
meer zal richten op de zorginhoudelijke aspecten van het 
zorgdepartement.

Met de komst van Lien zijn we ervan overtuigd dat we 
de continuïteit in de opdracht van de directie zorg beter 
kunnen garanderen, de ondersteuning van kernteams 
en teams zullen verbeteren om zo samen de actuele 
uitdagingen nog beter te kunnen opnemen.

Dr. Lisset Romero startte op 1 maart 2020 als 
psychiater in ons centrum in opvolging van Dr. Evens die 
op 1 juli met pensioen is gegaan.

Dr. Romero werkt als beleidsarts voor onze residentiële 
en partiële hospitalisatie-afdeling De Palissant en 
ons mobiele team Diamo (= de PCSA-werking voor de 
doelgroep DD psychiatrische problemen en verstandelijke 
beperking). Ze is tevens actief in de polikliniek van het 
ziekenhuis en werkt daarnaast ook als arts binnen het 
mobiele crisisteam in Oostende. 

Welkom aan ...

Adjunct-directeur Zorg

Lien Decorte
Psychiater

dr. Lisset Romero

Welkom!
JAAROVERZICHT 2020 JAAROVERZICHT 2020

10  I  I  11  PC SINT-AMANDUS

PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS (PVT) - CAMPUS BEERNEM EN CAMPUS TORHOUT

Woonaanbod

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS - CAMPUS BEERNEM

Behandel- en 
begeleidingsaanbod

Meer info?
www.amandus.be

Verslavingszorg

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

Psychosezorg

Afdelingen voor volwassenen met
een psychotische kwetsbaarheid

DE BRON
(korte behandeltermijn)

DE STROOM
(langere behandeltermijn)

Gerontopsychiatrische
zorg

Afdelingen voor ouderen met een
psychiatrische problematiek

OASE 1 (korte behandeltermijn)

OASE 2 (langere behandeltermijn)

Psycho-organische
zorg
WEGWIJS 1
Afdeling voor volwassenen met
een niet-aangeboren hersenletsel

WEGWIJS 2
Afdeling voor volwassenen met
Korsakov

Psycho-mentale
zorg

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

Forensisch psychiatrische 
zorg
FIDES
Afdeling voor plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag

Intensieve zorg
PARIZ
Afdeling voor volwassenen met een
persoonlijkheidsproblematiek en
middelenafhankelijkheid

PIZA
Afdeling voor volwassenen met een
psychose en middelenafhankelijkheid

Crisiszorg

Afdelingen voor volwassenen met
een acute psychiatrische crisis

CRISISINTERVENTIE
(korte behandeltermijn)

DE CAAI
(langere behandeltermijn)

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 mentale 
beperking en een psychiatrische 
problematiek 

WELKOM



Wie zijn we?
Het psychiatrisch centrum Sint-
Amandus maakt deel uit van de vzw 
Organisatie Broeders van Liefde en 
bestaat uit een psychiatrisch zieken-
huis met 369 bedden/plaatsen, een 
psychiatrisch verzorgingstehuis met 
120 bedden en is betrokken in 8 
mobiele teams. Het psychiatrisch zie-
kenhuis biedt crisiszorg en gespecia-
liseerde behandeling en begeleiding 
aan. Mensen worden tijdelijk opgeno-
men. Tijdens de opname werken we 
een behandel- en begeleidingsplan 
uit samen met hen en hun (famili-
aal) netwerk én we gaan hier samen 
mee aan de slag. Het psychiatrisch 
verzorgingstehuis biedt gespeciali-
seerde woonondersteuning aan voor 
mensen met een psychische kwets-
baarheid 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 Noord-West-
Vlaanderen. 

Wat doen we?
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, psy-
chosezorg waarbij crisiszorg, kortduren-
de en voortgezette residentiële behan-
deling en dagbehandeling aangeboden 
worden. Het ziekenhuis is anderzijds 
een categoraal psychiatrisch zieken-
huis met een aanbod voor crisiszorg, 
kortdurende en voortgezette residen-
tiële behandeling en dagbehandeling 
voor volgende doelgroepen: mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel, 
plegers van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag, mensen met een mentale 
beperking in combinatie met een psy-
chiatrische 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 gecom-
bineerd met verslaving.

Als partner in het netwerk GGZ regio 
Noord-West-Vlaanderen zet PC Sint-
Amandus medewerkers in voor Covias 
en de Mobiele Crisisteams. 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 ern-
stige 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 identiteitsver- 
klaring van PC Sint-Amandus op 
www.amandus.be.

PC Sint-Amandus


