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Wij zijn fier op de meer dan 900 
medewerkers die elke dag weer 
opnieuw zorgen voor kwaliteitsvolle, 
warmhartelijke en mensgerichte 
zorg en voor degelijke en 
patiëntgerichte zorgondersteuning. 
Zij vormen het hart en het kapitaal 
van Asster.

Uit de cultuurmeting blijkt dat Asster 
hoog scoort op “de wijze waarop de organisatie zich 
voortdurend tracht te verbeteren”. Wij zijn daar erg blij 
mee, temeer daar het ziekenhuis andermaal gevraagd 
wordt  om in te zetten op nog meer gemeenschapsgerichte 
zorg en op “intensifiëring”.

Het aantal opnames is niet gedaald, integendeel. Het 
ziekenhuis wordt intensiever, de opnameduur korter en 
de problemen complexer. Het patiëntensysteem vraagt 
meer inspraak, een sterkere betrokkenheid en hoog 
kwalitatieve en mensgerichte zorg. Al onze medewerkers 
doen hun uiterste best om dit waar te maken, met veel 
professionalisme en passie. Nu worden zij uitgedaagd om 
– in een context van voortdurende verandering (VUCA) - 
mee te werken aan een nieuwe beweging van verbreding 
en verdieping van zorg.

Het ziekenhuis verwacht ontzettend veel van haar 
medewerkers. Het beleid doet dan ook haar uiterste best 
om de veranderingen vlot te laten verlopen, kwaliteitsvol 
voor de patiënten en correct voor de medewerkers.

In het centraal beleidsplan 2017-2018 staan volgende 
thema’s voorop: 1/ vorm geven aan het zorgstrategisch 
plan en masterplan, 2/ kwaliteit van zorg, 3/ werken 
aan cultuur en identiteit en 4/ efficiënte en effectieve 
communicatie. Als kwaliteitskader heeft Asster voor 
Planetree gekozen.  Met Planetree worden medewerkers 
uitgedaagd om  de eigen manier van werken kritisch in 
vraag te stellen. Planetree vraag aan medewerkers om 
al die goede en mooie dingen, die nu reeds gebeuren, 
nog meer vanuit mensgericht perspectief te doen. Zo blijft 
Asster doelgericht voortwerken aan een ziekenhuis dat 
goede en warme zorg levert aan patiënten en aan een 
(open) huis waar medewerkers graag komen werken.

Onze sector staat erg onder druk. Minister De Block 
voert een aantal besparingsmaatregelen uit, terwijl de 
pers vaak uitpakt met ongenuanceerde en negatieve 
berichtgevingen. Beter dan wie ook beseffen wij dat het 
leveren van goede zorg aan de patiënt en zijn familie 
hierop het beste antwoord is.

Jaak Poncelet
algemeen directeur

Medewerkers staan weer voor 
nieuwe uitdagingen…
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Asster werkt een nieuw zorgstrategisch 
plan uit

De zorg in het psychiatrisch ziekenhuis en PVT wordt 
alsmaar intensiever. In 2016 bleef (met 2148 opnames) 
het aantal opnames  stabiel, maar in vergelijking met 
2014 en voorgaande jaren, is het aantal personen die op 
onze zorg beroep doen indrukwekkend gestegen.
 
Alhoewel de gemiddelde verblijfsduur van de patiënten, 
gemeten bij ontslag, licht is gestegen, blijft het aantal 
patiënten met een lange verblijfsduur dalen.
Het ziekenhuis staat voor twee grote uitdagingen:

1. Het bieden van (nog) meer kwaliteitsvolle zorg voor 
mensen met complexe zorgvragen en dit op een meer 
intensieve manier.

2. De mogelijkheid creëren om de mobiele teams binnen 
Reling te versterken.

Om deze uitdagingen aan te gaan heeft Asster een proces 
afgelegd, dat leidt tot een nieuw zorgstrategisch plan. 

2016 in 10 punten samengevat
1

Het is de intentie om – na de bevriezing van 60 bedden 
in 2012 – bijkomend 90 bedden te bevriezen: 45 in het 
kader van intensifiëring van zorg, 45 in het kader van de 
uitbouw van functie 2.

Het plan is afgevinkt, maar dient nog infrastructureel zijn 
vertaling te krijgen.  
Voor de realisatie ervan is het afwachten op het kader 
van de overheid die deze operatie moet mogelijk maken. 
Binnen dat kader moet duidelijkheid komen over onder 
meer de regio-afbakening, de werking van de mobiele 
teams en de medische functie. 

Medewerkers zijn nauw bij dit proces betrokken. De 
uitvoering van het zorgstrategisch plan, die voorzien is 
in het tweede jaarhelft van 2017, gaat niet gepaard met 
personeelsafbouw.
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Asster zet verder in op kwaliteitsvolle 
en efficiënte zorg waar de noden en 

behoeften van de patiënt centraal staan 

Vertrekkend vanuit onze opdrachtsverklaring is het 
werken aan hoogstaande, efficiënte en veilige zorg 
voor onze patiënten en bewoners een prioriteit binnen 
het psychiatrisch ziekenhuis Asster en het psychiatrisch 
verzorgingstehuis De Passer. Samen met onze ongeveer 
duizend gemotiveerde medewerkers 
willen we continu onze kwaliteit van zorg 
en veiligheid verbeteren. 

Het is bijgevolg niet meer dan logisch dat 
“kwaliteit van zorg” geselecteerd werd 
als één van de vier grote strategische 
doelstellingen van het beleidsplan van 
2017–2018. Ter voorbereiding van deze 
strategische doelstelling werd er reeds in 
2016 een lerende visietekst opgesteld 
in direct overleg met medewerkers 
uit de zorg die de fundamenten en 
basisprincipes van kwaliteit van zorg 
omschrijft, maar ruimte laat voor 
verfijning vanuit de praktijk (practice 
based evidence). Daarnaast werd er 
een zelfreflectie-instrument ontwikkeld 
voor de interdisciplinaire teams waardoor 
zij aan permanente zelfevaluatie kunnen doen met 
betrekking tot de kwaliteit van zorg. Op deze manier 
kunnen medewerkers reflecteren over deze visie, dit 
concept mee uitwerken en uitdragen, en er verder mee 
aan de slag gaan binnen de interdisciplinaire teams.  Eind 
2016 kozen de teams op basis van hun reflectie inzake 
kwaliteit van zorg een projectthema dat verder uitgewerkt 
zal worden in het afdelingsbeleidsplan van 2017–2018. 

Om de kwaliteit van zorg binnen onze voorzieningen 
verder te versterken, heeft Asster in 2016 bovendien 
actief geparticipeerd aan een aantal Vlaamse en Federale 
overheidsinitiatieven, waaronder:

1.Correcte opvolging van auditverslagen van 
Zorginspectie. 
Aangezien we graag transparant willen zijn over onze 
kwaliteit van zorg binnen Asster hebben we er in 2016 
voor gekozen om onze auditverslagen integraal op onze 
website te plaatsen. Deze transparantie willen we ook in 
de toekomst waarborgen. 

2. Actieve deelname 
aan het Vlaams 
I n d i c a t o r e n p r o j e c t   
(VIP²). 

VIP² heeft als 
doelstelling om relevante, betekenisvolle, en valide 
kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de geestelijke 
gezondheidssector. Asster heeft ervoor gekozen om elke 

indicator te meten. In 2016 werden de 
eerste vijf indicatoren voor een eerste 
keer geïmplementeerd binnen Asster, 
namelijk (1) de Vlaamse Patiënten Peiling 
voor de geestelijke gezondheidszorg 
die patiënttevredenheid- en 
ervaring meet, (2) het inzetten van 
ervaringsdeskundigen, (3) het tijdig 
ambulant contact na ontslag, (4) het 
volledig geneesmiddelenvoorschrift en 
(5) het volledige suïcidepreventietraject. 
Ook in 2017 zal PZ Asster deelnemen 
aan alle vijf indicatoren van VIP². Verder 
zal ook PVT De Passer deelnemen 
aan de Vlaamse Patiënten Peiling. Alle 
toekomstige resultaten zullen transparant 
gepubliceerd worden op de VIP² website 
www.zorgkwaliteit.be

3.    In  2013 tekende Asster in op het  tweede 
meerjarencontract.
“Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” van de 
federale overheid. Gespreid over vijf jaren werken we 
hierdoor met extra aandacht rond de thema’s hoog risico 
medicatie, transmurale zorg en vrijheidsbeperkende 
maatregelen. In het kader van hoog-risico medicatie 
werden, in samenspraak met onze beleidsartsen 
en multidisciplinaire teams begin 2015 de volgende 
medicatiegroepen geselecteerd als hoog-risico medicatie, 
namelijk (1) insuline, (2) opiaten en methadon, (3) 
anticoagulantia en (4) lithium. Momenteel lopen een aantal 
initiatieven binnen Asster om de kennis over de risico’s 
van deze medicatiegroepen bij onze zorgverleners te 
vergroten (via o.a. opleidingen en postercampagnes). Voor 
transmurale zorg werd een hernieuwd en gedetailleerd 
traject uitgetekend om te komen tot een gedragen en 
realistische visie rond transmurale zorg. Dit traject wordt 
in 2017 verder uitgerold.
Streven naar kwaliteit betekent ook dat we actief 
investeren in de efficiëntie en effectiviteit van onze 

2
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3 Asster, actief in diverse netwerken
Asster participeert op een actieve wijze aan 

diverse netwerken 

Kinderen en jongeren: Ligant
Op 30 maart 2015 werd 
de Gids naar een nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren 
door de Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid 
ondertekend.  In het voorjaar van 2016 werd het Limburgs 
netwerk GGZ voor kinderen en jongeren “Ligant” 
opgericht.  Na een intensieve voorbereidingsperiode waar 
Spika actief  in participeerde gingen in mei de mobiele 
teams, zowel crisis als langdurige zorg, van start.
Twee reguliere bedden zijn omgevormd tot 
netwerkcrisisbedden: ze staan ten dienste van het 
netwerk.
In 2016 werden ook intersectorale zorgnetwerken 
gerealiseerd voor jongeren met complexe zorgvragen. 
Spika vervult hierin een actieve  rol.
 
Volwassenen: Reling
Het netwerk Reling bestaat 
5 jaar. Een aanpassing van 
het governance-model wordt 
voorbereid. 
Met de afschaffing van 
de werkingsmiddelen zijn 
nieuwe financiële afspraken gemaakt.  De medewerkers 
die met de werkingsmiddelen vergoed werden, blijven 
in dienst en zullen later via bevriezing van bedden 
gefinancierd worden. Voorlopig neemt Asster de kost ten 
laste. 
De 5 functies worden verder uitgebouwd. Door de vele 
zorgvragen, staan de mobiele teams onder druk. Het is 
vooral uitkijken naar een uitbreiding, waarmee vooral 
de PZT-teams van Midden en West kunnen uitgroeien 
tot volwaardige 2B-teams. Om dit te kunnen realiseren 
werkt Asster aan een nieuw zorgstrategisch plan met 
bijkomende bevriezing van bedden.
 
Dubbele diagnose
Op 20 september 2016 werd de projectfiche “dubbele 
diagnose” (verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek) door de overheid goedgekeurd. Jaarlijks 
wordt een budget van 293.810,23 euro ter beschikking 
gesteld. Er wordt een outreachende functie gerealiseerd 

behandelingen. Daarom werden er reeds in 2016 
initiatieven genomen om verder in te zetten op feedback-
gestuurde zorg en routine outcome monitoring (ROM). 
Teams zijn reeds geïnformeerd en zullen dit in 2017 een 
concretere operationele invulling dienen te geven. Gelet 
op de verschillen per doelgroep zal elke afdeling hier 
zelf de nodige accenten leggen. Dit traject zal ons in de 
toekomst verder helpen om de effectiviteit van onze zorg 
in kaart te brengen.
Tenslotte werd er in 2016 een luik “kwaliteitsvolle zorg” 
toegevoegd aan onze website: www.asster.be. De 
doelstelling hiervan is patiënten, bewoners, familieleden, 
netwerken, medewerkers,… continue te informeren over 
onze initiatieven rond kwaliteit van zorg. Bovendien 
worden belangrijke resultaten vanuit bijvoorbeeld audits 
of VIP² transparant gedeeld. 
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Asster investeert in Clinical Leadership

Clinical Leadership o.l.v. Marc Verschueren, 
gastprofessor aan de faculteit geneeskunde van de KU 
Leuven.

Asster startte in oktober 2015 met 
het Clinical Leadership Programma, 
een programma dat tot doel heeft om 
het versterken van het leiderschap 
i.f.v. het realiseren van de missie 
van Asster. De centrale vraag van 
het programma is: hoe zet ik mijn 
leiderschap in ten dienste van de 
zorg aan onze patiënten. 
We maakten de keuze om dit 
programma in drie parallelle sporen 
op te starten want hoe ik in mijn 
leiderschap sta, is ook gekoppeld aan hoe anderen in 
hun leiderschap staan en hoe de verschillende niveaus 
samenwerken.

In 2016 werden 3 opleidingsdagen georganiseerd 
voor directie, management en beleidsartsen. Tijdens 
de cursus werd er interactief gewerkt. Behandelde 
thema’s waren: Effectief leiderschap vorm geven 
en opnemen binnen een gekantelde organisatie? 
Mandaten en bevoegdheden binnen de gekantelde 
structuur? Communicatie op en tussen verschillende 
organisatieniveaus. Hoe omgaan met verandering?

Ook werden er 2 opleidingsdagen georganiseerd 
voor de operationeel leidinggevenden. Tijdens deze 
Tweedaagse stonden o.a. volgende thema’s centraal: 
wat is effectief leiderschap? wat is een effectief team? 
Hoe gaan we om met conflict; coachend leiderschap; 
leiderschap en verandering? De tweedaagse resulteerde 
in een product t.t.z. aandachtspunten/randvoorwaarden 
die verduidelijkt moeten worden om zo sterker te kunnen 
inzetten op het eigen 
leiderschap. 
Werken aan deze 
randvoorwaarden zal 
de hoofdopdracht 
worden in het traject 
clinical leadership 
2017. 

4door een team van 4 medewerkers (3 VTE), 
bijgestaan door een deeltijdse psychiater. Op De 
Zeilen 2 zal een crisisbed beschikbaar zijn waar de 
mobiele werking gebruik van kan maken.
De start is voorzien in 2017.
 
Ouderen
De overheid heeft nog geen krijtlijnen voor de uitbouw  
zorgcircuits en netwerken voor ouderen vastgelegd. 
Dit is niet meer voor deze legislatuur te verwachten.
Vanuit Sirius lopen een aantal 
samenwerkingsprojecten (outreach) ter ondersteuning 
van medewerkers van Woon- en Zorgcentra. 
 
Forensische
De overheid wenst het aantal geïnterneerden in 
de gevangenissen af te bouwen. Er zijn in 2015 en 
2016 heel wat vragen gesteld  en plannen gemaakt 
m.b.t. het masterplan internering.  Voor Asster ligt 
een uitbreiding van de doelgroep SGS (seksuele 
gedragsstoornissen)  ter bespreking voor.
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25/10/2016 
Annelies Brosens & Axl Peleman ‘Te Gek!? - Open geest’
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Investeren in groei van medewerkers 

Ook in 2016 werd er binnen Asster geïnvesteerd 
in ontwikkeling en groei van onze medewerkers 
en organisatie. Jaarlijks worden verschillende 
opleidingsmomenten en seminaries georganiseerd. In 
vogelvlucht het pakket van 2016.

Onze avondseminaries:
De inspiratie voor deze seminaries halen we bij onze 
medewerkers. Jaarlijks bieden we zes seminaries aan 
die tot doel hebben om te enthousiasmeren, om kennis 
te maken met nieuwe technieken, methodieken en 
theorieën. De 6 seminaries worden elk jaar gekoppeld 
aan een thema. Voor het voorjaar focusten we op ‘zorg 
voor zorgenden’.

17/03/2016   
prof. dr. Marc Verschueren “Clinical leadership, de 
transformatie van lijdend naar leidend voorwerp…”

23/03/2016   
prof. dr. Marc Verschueren ‘Clinical Leadership Mini-
symposium’

21/04/2016 
mevr. Suzy Kimpen “Appreciative Inquiry: Maak het 
gras groener… aan je eigen kant!” Met Aprreciative 
Inquiry kies je bewust voor een focus van het 
probleemoplossende naar het oplossingsgerichte en 
je gaat op zoek naar kwaliteiten en levensenergie die 
leiden tot een betere en waardevollere samenwerking. 

19/05/2016
dhr. Dominiek Lootens “Deugnieten in de zorg! Meer van 
dat? Over drie kleine ondeugden in de zorg”

02/06/2016 
dhr. Johan Dekeyser “Theatervoorstelling Waan-zin. Een 
pleidooi voor meer (zelf)zorg.”

In het najaar werden de seminaries opengesteld voor 
het brede publiek en dit in het kader van de viering 175 
jaar GGZ Sint-Truiden (i.s.m. stad St-Truiden).

22/09/2016 
dr. Marc Desmet ‘Moe van het moeten kiezen.’

5

Onze medewerkers maakten volgende ‘wall of fame’ met 
de topkwaliteiten van Asster.

prof. dr. Marc Verschueren
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04/10/2016 
prof. dr. Adriaenssen ‘Durf te geloven 
in het ongelooflijke’

23/11/2016 
prof. dr. Manu Keirse 
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Onze studiedagen:

17/11/2016 
Politie en GGZ: gedeelde zorg(en)?! (i.s.m. Centre for 
Policing and Security (CPS)): een 100-tal deelnemers 
uit verschillende welzijns– en politionele kringen namen 
deel aan deze interactieve studiedag. In de voormiddag 
werd in een panel ingezoomd op de werkrealiteit van de 
residentiële GGZ alsook van de politie en justitie. Mevr. 
Brenda Froyen bracht in dit debat de bekommernissen 
vanuit patiëntenperspectief naar voor. In de namiddag 
werd in verschillende groepen aan de hand van 
casuïstiek gekeken welke positieve aspecten er in de 
samenwerking zijn en welke knelpunten vragen om 
bijkomende aandacht.

15/12/2016 
Studiedag internering. Deze studiedag georganiseerd 
door het risk assessment team bood een algemene 
introductie inzake internering voor reguliere zorgpartners.

Onze opleidingen:
 
In 2016 lanceerde mevr. Hanne Schoofs – zorgmanager 
van De Lier en voorzitster van de adviesgroep 
suïcidepreventie (PICS) – de nieuwe visie en procedure 
van het preventief werken rond suïcide. 
In het najaar werden twee kick-off momenten 
georganiseerd voor teams om kennis te maken met 
de nieuwe inzichten, procedure en werd de eerste 
tweedaagse basisopleiding suïcidepreventie 
gegeven. Deze nieuwe opleiding loopt verder de 
komende vier jaar.  

In de loop van 2016 namen alle 22 afdelingen deel aan 
decentrale evacuatie-oefeningen in het kader van brand 
en dit onder begeleiding van Petra Champagne (Idewe) 
en Stefan Motmans (preventieadviseur Asster). 
 
Binnen Asster beschikken we over gedreven 
referentiemedewerkers die samen met ons instaan 
voor het opleiden van collega’s in diverse domeinen. 
Zo werden samen met hen volgende opleidingen 
gerealiseerd:

Basisopleiding agressie voor nieuwe medewerkers
 
Op afdelingsniveau: opfrismoment fysieke 
interventietechnieken ikv fase 3 en 4 
crisisontwikkelingsmodel.
 
Train – the – trainer CPR/AED voor de 
referentieverpleegkundigen VPT (verpleegtechnisch 
handelen)
Decentrale opleidingen/opfrismomenten CPR/AED
 
Op afdelingsniveau: opfrismoment gebruik veilige 
spuiten. (Opleiding verzorgd door mevr. Machteld 
Loyens op De Lier 2)
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Zorg voor medewerkers

Asster besteedt veel aandacht aan het welzijn van haar 
medewerkers. 

Er wordt op een actieve wijze aan burn-outpreventie 
gedaan, o.m. via vorming en gerichte gesprekken. Er 
worden talrijke bijscholingen georganiseerd, op centraal 
niveau, maar vaak ook op maat van zorgclusters en 
afdelingen.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid hun interesse uit te 
spreken voor het werken met bepaalde doelgroepen (juni 
2016).

Door de adviesgroep welzijn worden diverse voorstellen 
gedaan om het welzijn van medewerkers te bevorderen.
Zo werd er op 3 juni een sfeervol minivoetbaltornooi 
georganiseerd met 10 ploegen, waarbij de technische 
dienst met de beker ging lopen… De Lier eindigde in een 
spannende finale tweede en Spika werd mooi derde. De 
aanwezigen konden genieten van een heerlijke barbecue.

Er vinden diverse activiteiten plaats voor de kinderen. 
Sinds 1 juli 2016 is Asster ook gestart met vakantieopvang 
voor kinderen van medewerkers.

6 Sinterklaas en Paasfeest 

Specifiek voor de medewerkers zijn er terugkerende 
evenementen:

De nieuwjaarsreceptie, die dit jaar plaatsvond onder het 
thema “Gewoon Bijzonder Gewoon”, in samenwerking 
met de lokale GGZ partners.

Jaarlijks feest, dat dit jaar georganiseerd werd onder de 
vorm van een afterworkparty met een spetterend optreden 
van Domino. 470 medewerkers namen er aan deel. 

De nummers één en twee, samen met de scheidrechters.
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Daarnaast werden er nog talrijke andere activiteiten 
georganiseerd:
 
Op 15 april vond de “Kwisselbeker” plaats. Bewust ging 
met de eerste prijs lopen.  De Lier 1 was tweede en het 
Mobiele A-team Reling eindigde op de derde plaats. De 
organisatie lag dit jaar in handen van Spika.

Op 27 september schreven 54 personeelsleden zich 

in voor de “testkaravaan” om gedurende 14 dagen te 
“experimenteren” met een elektrische fiets. 

Nieuws : kaderpersoneel

1 januari: Raf De Rycke wordt voorzitter van vzw Asster 
ter vervanging van Alex Arts. 
Alex Arts wordt vervangen als lid van de Raad van Bestuur 

door Solange Indenkleef.

21 januari: Dr. E. Maes is 
aangesteld tot voorzitter 
van de medische raad, 
dr. Adriaensen als 
ondervoorzitter en dr. J. 
De Corte als secretaris. 
1 maart: Niels Paulus 
start als afdelingshoofd op 
De Lier 3 ter vervanging 
van Ben Pauwels. Bieke 
Rutten neemt op Orion 1 
naadloos de fakkel over 
van Niels voor de resterende duur van het bevallingsverlof 
van Carolien Schalenbourg. 

11 april: Melanie Welsch vervangt Annemie Hex als 
afdelingshoofd voor de duur van haar zwangerschapsverlof 
(De Zeilen 2).

15 juni: Riet Fonteyne volgt Tom Broekmans op als 
manager kwaliteit en patiëntveiligheid. Riet is doctor in de 
psychologie. 

1 juli : David Reynaerts wordt als vakgroep-
verantwoordelijke PMT & Kiné aangesteld. 

1 augustus: Voor de duur van afwezigheid van Kim 
Daniëls omwille van zwangerschap en moederschapsrust 
neemt Rinaldo Cavatorti de functie op van vervangend 
zorgmanager voor Libra. 

1 september: Dr. Louise Brokking 
vervangt dr. Valérie Christiaens, 
die om gezondheidsredenen haar 
activiteit in Asster stopt.

1 september: Stan Vranken werkt 
gedurende de periode van zijn 
ziek-zijn halftijds. Hij wordt als 
afdelingshoofd halftime ondersteund door Luc Olislagers. 

6 september: Klaartje Lodts start als nieuw afdelingshoofd 
op De Luwte 2 (PVT De Passer) ter vervanging van Bart 
Toremans.
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22 september: Het beheerscomité stelt dr. Nele Delahaye 
aan als beleidsarts van de zorgcluster Orion.

1 oktober: Ilse Clerinx (Orion 3) heeft gekozen voor een 
onderwijsopdracht in de HBO5-school voor verpleegkunde 
te Genk en wordt vervangen door Stefaan Kinnaer, die 
deze opdracht combineert met afdelingshoofd Orion 4. 

1 oktober: Niels Paulus vervangt Carolien Schalenbourg 
op Orion1, die een onderwijsopdracht opneemt binnen het 
UCLL . Melanie Welsch zal na haar vervangingsopdracht 
op De Zeilen de fakkel overnemen op de Lier 3.
Dirk Moors en Geert Reyskens nemen tijdelijk de functie 
van afdelingshoofd waar.

13 oktober: Kristel Mach en Marleen Schmitz zijn gestart 
als adjunct-diensthoofd voor de dienst schoonmaak en 
linnen. Beiden zijn deeltijds tewerkgesteld en iedere 
voormiddag bereikbaar.
In eerste instantie is dit voor de opvang van de 
afwezigheid van het diensthoofd Gitte Awouters tijdens 
haar zwangerschapsverlof en nadien ter vervanging van 
Marc Vanbrabant, naar aanleiding van zijn pensioen.

30 november: Dr. Inge Jeandarme behaalt doctoraatstitel 
aan de Universiteit van Utrecht met haar proefschrift: 
“Medium Security Units: recidivism & risk assessment”.

Naar  één productiekeuken”

Als gevolg van de onduidelijkheid rond de 
overheidsbudgetten voor nieuwbouw, grote renovaties 
en onderhoud van gebouwen, werd er slechts voorzichtig 
geïnvesteerd.
Bovendien startte Asster  in 2016 aan de opmaak van 
een zorgstrategisch plan met daaraan gekoppeld een 
nieuw masterplan. Pas als dit klaar is, kunnen er nieuwe, 
gerichte investeringen worden gepland.

Eén productiekeuken

In januari 2016 werd de productie en levering van 
maaltijden georganiseerd vanuit de centrale keuken 
van Melveren. Na een proefperiode van twee maanden 
waarin één standaardmaaltijd werd aangeboden, kon 
reeds overgeschakeld worden naar een keuzemenu.

Uitzicht en onderhoud van de campusterreinen

Er werd fors geïnvesteerd in de veiligheid en het uitzicht 
van de campussen. Op campus Melveren werd de 
asfaltlaag op het volledige domein vernieuwd en werden 
er nieuwe wegmarkeringen voorzien.

Aan de hoofdingang van campus Stad werd  
straatverlichting met LED-technologie geplaatst. De PVT-
campus werd verkeersluw gemaakt door de plaatsing van 
poorten.

Aan de hoofdingangen van beide campussen werd een 
mooi verlicht spandoek aangebracht om allerlei activiteiten 
aan te kondigen.

7
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In volle zomer raasde een zwaar onweer boven Zuid-
Limburg met veel schade op beide campussen tot gevolg. 
Op campus Stad resulteerde dit vooral in stormschade 
aan bomen en daken. De opruimingswerken namen heel 
wat tijd in beslag.

Mobiliteit

Het wagenpark werd vernieuwd via de aankoop van twee 
minibusjes. 

Asster deed ook mee aan de actie ‘testkaravaan’ die door 
de provincie werd opgezet. Heel wat personeelsleden 
“experimenteerden” gedurende 14 dagen met alternatieve 
vervoermiddelen die gratis door de provincie ter 
beschikking werden gesteld. 

Assteriaantje

In een leegstaand gebouw werden enkele lokalen 
opgesmukt en ter beschikking gesteld voor de organisatie 
van vakantieopvang voor kinderen van personeelsleden. 

Dit initiatief kreeg de naam ’Assteriaantje’.

Kleinere projecten

Voor twee afdelingen werd een “tovertafel” aangekocht, 
een interactief spel met diverse programma’s, aangepast 
aan personen met een verstandelijke beperking en aan 
personen met cognitieve problemen.

Een badkamer voor personen met een verstandelijke 
beperking werd gerenoveerd en voorzien van een 
bubbelbad met wellness functie.

Er werd een kamer omgevormd naar een comfortkamer 
voor de cluster algemene psychiatrie. Deze kamer kan 
dienen als inspiratiebron voor andere afdelingen of clusters 
die het gebruik van een comfortkamer overwegen.

Projectwerking

Meer en meer dient Asster snel te kunnen inspelen op 
nieuwe noden. Dit vereist een projectmatige aanpak. 
Door gerichte aanwervingen en verschuivingen binnen de 
bestaande personeelsgroep werd een eerste stap gezet 
naar een meer project- en servicegerichte ondersteuning.



20

Koningin Mathilde bezoekt Asster

Naar aanleiding van de “Dag van de Zorg” mochten 
de patiënten en medewerkers van Asster op 18 maart 
2016 Hare Majesteit Koningin Mathilde ontvangen.  De 
bedoeling van de ”Dag van de Zorg” 2016 bestond erin 
iedereen die een hart heeft voor de zorg op te roepen om 
letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Het paleis 
selecteerde Asster voor een bezoek van onze koningin.

Zie 
https://www.tvl.be/nieuws/koningin-mathilde-op-
bezoek-in-psychiatrisch-centrum-asster-in-sint-
truiden-26244

De koningin werd ’s middags verwelkomd door de 
gouverneur, de burgemeester, de voorzitter van de Dag 
van de Zorg, de voorzitter en ondervoorzitter van de 
Raad van Bestuur en de directie. De majesteit mocht 
bloemen in ontvangst nemen van twee kinderen die op 
Spika verbleven. De koningin had veel aandacht voor de 
werking van het ziekenhuis en voor de nieuwe zorgvormen 
binnen Reling. Sterk was ook de getuigenis van een 
ervaringsdeskundige over de zorg aan huis.  
Na een bezoek aan Spika vond er een tafelgesprek plaats 
met enkele jongeren van de afdeling De Zeilen 1.

 
Ter afgeronding bracht de koningin een  bezoek aan de 
kunsttentoonstelling waar zij ook een korte uitleg kreeg 
over het concept “Labyrinth Psyhcotica”.  Labyrinth 
Psychotica biedt een real-life-ervaring waardoor we beter 
kunnen begrijpen wat een patiënt kan ervaren tijdens een 
psychose.  
De koningin verliet door een erehaag van patiënten en 
medewerkers van Sirius, Spika en De Zeilen en van de 
kinderen van basisschool ’t Zonnetje uit Melveren, het 
ziekenhuis met vele aangename en losse gesprekjes 
onderweg.

Achteraf dankte het paleis de bestuurders en de 
medewerkers van Asster voor de goede voorbereiding 
en organisatie van het koninklijk bezoek. De speciale 
aandacht die koningin Mathilde voor kinderen en jongeren 
had tijdens dit bezoek was voor hen ongetwijfeld een niet 
te vergeten gebeurtenis.
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“Gewoon Bijzonder Gewoon”… een jaar 
vol acties…

Asster koos om n.a.v. haar jubileum “175 jaar GGZ Sint-
Truiden” vooral de focus te leggen op de geestelijke 
gezondheid. Een “175-jarig bestaan” vieren is gewoon 
bijzonder. Werken aan geestelijke gezondheid zit vaak in 
bijzonder gewone dingen.
“Gewoon bijzonder gewoon” was de rode draad doorheen 
de vele acties die op touw werden gezet.
We sommen er enkelen op.

Samen met de provincie Limburg en de stad Sint-Truiden 
werd een kortfilm gemonteerd tegen het stigma rond 
geestelijke gezondheid. Het filmpje werd o.m. getoond op 
de grote markt in Sint-Truiden tijdens de uitzending van 
de EK voetbalmatchen en breed verspreid via allerhande 
sociale media.  Zie www.bijzondergewoon.be/2016/06/13

Op 18 maart bracht koningin Mathilde tijdens de Dag 
van de Zorg een bezoek aan Asster. Ze bezocht ook 
de tentoonstelling “gewoon bijzonder gewoon”, met 
kunstwerken van psychiatrische patiënten.

Op 10 mei werd er meegewerkt met de leerlingen van 
het zesde leerjaar van Sint-Truiden aan een autoluwe 
schooldag. Asster was er aanwezig met een speleobox om 
het belang van bewegen voor de geestelijke gezondheid 
te beklemtonen. 

Op 24 juni werden door vele bakkers brood verkocht in 
“bijzonder gewone” broodzakken.  10.000 broodzakken 
bevatten informatie over één van de “Fit in je hoofd”-tips.

Op 8 juli werd “Sint-Truiden by lights” officieel geopend.  
Met een reuzenprojectie over Asster en het “slopen van 
muren” krijgt de wandelaar een waardevolle boodschap 
m.b.t. beeldvorming over geestelijke gezondheid.

Op 10 september passeerde de Monumentenrum. De 
lopers liepen door de mooi verlichte kapel en kregen alle 
‘Fit in je hoofd’-tips mee over de campus.
 
Ondertussen werden talrijke lezingen georganiseerd met 
o.m. prof. dr. M. Keirse, prof. dr. P. Adriaenssens,  enz.

Op 4 oktober werd het boek “Gezond van Geest: 175 
knipogen voor geestelijke gezondheid” gelanceerd. Dit 
boek werd medegefinancierd dankzij de serviceclubs 
“Soroptimisten” en “Lions” Sint-Truiden, die op 15 oktober 
voor Asster een groot galadiner hebben georganiseerd 
in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen. Meer dan 
2.400 exemplaren werden al verspreid.

Ondertussen werd ook hard gewerkt aan een kaartspel 
“Open Kaart” en aan een kinderverhaal “Sterre”…. 
De acties lopen immers nog door in 2017…

9

Sint-Truiden by lights



23

Autoluwe schooldag

Monumentenrun 2016

Broodzakkenactie

Boek ‘Gezond van Geest: 175 knipogen’

Verkoop kunstwerken t.v.v. projecten 175 jaar

Verkoopsstandje ‘Gewoon Bijzonder Gewoon’
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Asster, een financieel gezonde organisatie    

De resultaten van het boekjaar 2015 geven aan dat de 
ratio’s liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en investering 
voldoen aan de normen. 
De begroting 2016 en de begrotingsopvolging 2016 per 
kwartaal geven aan dat we ook voor 2016 dit mogen 
verwachten.  
Asster is een financieel gezonde organisatie.

De besparingen Federale Overheid zullen vanaf 2017 een 
negatieve impact hebben op het resultaat.

De financiering van verbouwingen en nieuwbouw werd 
overgeheveld naar de gemeenschappen. De financiering 

zal niet meer gebaseerd zijn op reële kosten maar op 
forfaits. 
Er zal in 2017 een instandhoudingsforfait toegekend 
worden voor groot onderhoud. Voor nieuwbouw en 
herconditionering is de omvang en de timing van het 
forfait nog niet duidelijk.  

10
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Gespecialiseerde zorg in 
zorgclusters
Spika: kinderen en jongeren tot 18 jaar

2016 zal voor Spika de geschiedenis ingaan als het 
jaar waarin het Limburgs netwerk GGZ voor 
kinderen en jongeren ‘Ligant’ werd opgericht. 
Na een intensieve voorbereidingsperiode 
waar Spika actief  in participeerde gingen 
in mei de mobiele teams, zowel crisis als 
langdurige zorg, van start.
Daarnaast werden er intern gelijktijdig 
ook twee  reguliere bedden omgevormd 
tot netwerkcrisisbedden. Bijzonder voor deze 
bedden is dat zij in dienst staan van het netwerk GGZ 
kinderen en jongeren in Limburg: via de netwerkpsychiater 
kan er beroep op gedaan worden.

Ook  werden de Intersectorale zorgnetwerken in 2016 
gerealiseerd en werden de eerste jongeren met een 
complexe problematiek die door verschillende sectoren 
dienen gedragen te worden, geïncludeerd. Spika vervult 
hier een actieve rol in.

Binnen de teamwerking van de crisisleefgroep van 
Spika 2 werden de principes van de Innovatieve 
arbeidsorganisatie (IAO) geïntroduceerd. Door de 
wijzigingen binnen het netwerk en de komst van de 
mobiele teams was het ook belangrijk om onze eigen 
crisiswerking onder de loep te nemen en op het netwerk 

af te stemmen. Vermits deze manier van werken aansloeg 
is het de bedoeling om deze in 2017 uit te rollen naar de 

andere teams binnen Spika.

Ook participeerde Spika in 2016 aan enkele 
bijzondere gebeurtenissen.

Vooreerst was er het bezoek van de koningin 
waarbij alle jongeren de gelegenheid 
hadden om haar te ontmoeten en waarbij 

zij participeerde aan een ergotherapeutische 
sessie met de pubergroep.

Op de Dag van de Zorg stonden onze deuren open en 
werd onze werking voorgesteld aan het grote publiek aan 
de hand van de thema’s van de campagne ‘Fit in je hoofd’.
 
Ten slotte participeerde Spika dit jaar weer aan de Rode 
Neuzenactie: er werden door de jongeren koekjes 
gebakken en zelfgemaakte sleutelhangers en kerstkaarten 
verkocht. Daarnaast was er binnen dit kader ook nog een 
verrassing van de Belgische Luchtmacht: twee jongeren 
mochten mee met een C130 voor een luchtdoop.  
Alle andere jongeren mochten mee naar Melsbroek om 
de vliegtuigen – en zeker de rode neus van de C130 
– van de Belgische Luchtmacht te bewonderen en de 
uitgelote  jongeren uit te wuiven op hun eerste vlucht in 
een bijzonder vliegtuig.
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De Zeilen 1: jongvolwassenen tot 25 jaar

In 2016 werd intensief verder gewerkt aan de uitbouw 
van de psychiatrische zorg voor jongvolwassenen. De 
implementatie van Attachement Based Family Therapy 
op De Zeilen 1 vond plaats op twee niveaus: enerzijds 
door het aanbieden van gezinstherapie voor en met 
jongvolwassenen en anderzijds door het installeren 
van een leef- en leerklimaat voor meerderjarige 
jongvolwassenen met ontwikkelingsmoeilijkheden. 
De gezinstherapie werd aangeboden in deze nieuwe 
leeftijdscategorie omwille van de overtuiging dat het gezin 
nog steeds de beste basis is voor groei; indien herstel 
van vertrouwen daar mogelijk is, stijgt ook het vertrouwen 
voor herstel van (en in) de jongere.

Het leef- en leerklimaat werd verder uitgewerkt. Het 
team hanteert een evenwicht tussen steun en warmte 
enerzijds, en structuur en verwachtingen anderzijds. In 
dit kader werden afdelingsregels en therapieprogramma’s 
herzien, en heeft de hulpverlener de rol om als tijdelijk 
hechtingsfiguur veel emoties mee te reguleren. De impact 
op alle betrokkenen is groot; rollen en functies veranderen, 
de manier van samenwerken intensifieert.

Na een intensieve opleiding in binnen- en buitenland 
werd Ilse Devacht in de loop van dit jaar erkend als 
geaccrediteerd therapeute in ABFT. De volgende fase van 
het project is om in samenwerking met Drexel University 
(Philadelphia, USA) en KU Leuven het wetenschappelijk 
onderzoek op te zetten. Als afdeling wordt de verworven 
kennis ook buiten de muren van het ziekenhuis uitgedragen 
en ingezet. 

Samenwerking met KU Leuven en Drexel 
University, Philadelphia
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De Zeilen 2: volwassenen met een 
verstandelijke beperking en bijkomende 
psychiatrische problemen 

De afdeling voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking en een psychiatrische stoornis (De Zeilen 2) heeft 
verschillende projecten lopen met als gemeenschappelijke 
noemer de samenwerking tussen verschillende sectoren. 
Zo is er een intensieve samenwerking met de sectoren 
welzijn en justitie. Samen met welzijn wordt er extra 
geïnvesteerd in de doelgroep o.a. met inzet van bijkomend 
personeel en wetenschappelijk onderzoek naar principes 
als ‘gedeelde zorg’. Tevens kwam er dit jaar een nieuw 
advies van de Hoge Gezondheidsraad in verband met 
deze doelgroep, gevolgd door een oproep van de FOD 
Volksgezondheid naar een intensifiëring van de functies 
outreach en crisis. Vanuit het samenwerkingsverband 
GGZ-VAPH werd met succes een project ingediend voor 
de opstart van een mobiele werking. Dit project zal in het 
voorjaar 2017 starten. 
In nauwe samenwerking met o.a. de sector justitie wordt 
vorm gegeven aan het masterplan Internering. Voor 
De Zeilen 2 betekent dit, naast het reeds bestaande 
team Mobiele Forensische Outreach, waarbij mobiele 
ondersteuning geboden wordt indien een geïnterneerde 
met een verstandelijke beperking de overstap maakt 
naar reguliere zorg, een upgrade voor één bed. Concreet 
wil dit zeggen dat er naast de mobiele ondersteuning 
nu ook voor een geselecteerde doelgroep behandeling 
kan aangeboden worden voor een bepaalde duur. Een 
verdere uitwerking naar het aanbieden van zorgtrajecten 
in samenwerking met onze partners vindt op deze manier 
plaats.  

De Lier: Volwassenen met angst- en 
stemmingsstoornissen, persoonlijkheids- en 
somatoforme stoornissen

2016 zal het jaar worden van ‘de stilte voor de storm’. 
Alhoewel. Echt stilzitten hebben we niet gedaan binnen 
De Lier.  
 
Enerzijds hebben we verder ingezet op wat succesvol 
was: de oudercursus “Positief opvoeden”, de 
psycho-educatiecursus “Depressie” en de relatie- en 
gezinspsychotherapie “Samen op weg”. 
 
Anderzijds hebben we ook verder voor vernieuwing 
gekozen: de sessie op indicatie “Relaties en Dynamiek” 
is erbij gekomen. In deze sessie, gegeven door Sylvia 
Claes (gezinstherapeute en verpleegkundige van De Lier 
3), wordt er gewerkt met thema’s zoals hechting, de balans 
tussen geven en ontvangen, loyaliteit, parentificatie, 
schuld en herstel, de manier waarop je bent omgegaan 
met een scheiding of familiebreuk enz.  

Verder kozen we om muziektherapie een plaats te 
geven in het behandelaanbod van De Lier omdat het  
patiënten de mogelijkheid biedt om te werken rond 
thema’s die niet onder woorden te brengen zijn. In het 
bijzonder kunnen we in muziektherapie teruggaan naar 
een preverbaal niveau waarin we vormgeven aan allerlei 
emoties en ruwe, onverwerkte affectieve belevingen. Dit 
gebeurt voornamelijk door het toepassen van klinische 
improvisatie, zowel doorheen gestructureerde spelvormen 
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als door vrije improvisaties waarin de patiënten als groep 
op zoek gaan naar samenspel. Door het improviseren 
komen patiënten in contact met zichzelf en met de ander. 
De muziek en haar verschillende parameters (ritme, 
melodie, harmonie, dynamiek, klankkleur…) brengt steeds 
verschillende gewaarwordingen teweeg (bv. internalisatie 
of externalisatie (ontlading binnen een muzikale 
structuur), leiding nemen of volgen, exploreren van 
afstand en nabijheid enz.). Zo impliceert het spelen reeds 
het durven klinken, het durven in aanraking komen met 
een fundamenteel niveau in ons psychisch functioneren. 
Rebecca Olbreghts is onze muziektherapeute.

Ten slotte hebben we geïnvesteerd in een project rond 
een afzonderings- en fixatiearm beleid, geleid door 
Melanie Welsch, master in de verpleegkunde. Het project 
had als belangrijkste doelstelling op zoek te gaan naar de-
escalerende maatregelen, methodes en alternatieven 
voor het fixeren en afzonderen van patiënten. Het 
bleek een proces te zijn dat tijd en energie vergt. Hierbij 
werd gereflecteerd over afdelingsregels, afdelingswerking 
en de eigen bijdrage hierin.
Dit project  resulteerde concreet in (1) een poster over 
verbale de-escalatietechnieken die ook gebruikt wordt 
tijdens intervisies, (2) een comfortbox met allerlei 
materiaal dat patiënten tot rust kan brengen, (3) een ‘tree 
of hope’ met hoopgevende boodschappen van patiënten 
die met ontslag gaan, (4) het formuleren van wederzijdse 
verwachtingen tussen patiënten en medewerkers in de 
plaats van afdelingsregels en (5) een werkgroep die als 
doelstelling heeft om het houvastplan binnen de cluster te 
gebruiken. Het houvastplan werd ontwikkeld door Sofie 
Magon, verpleegkundige van De Lier 4.
Als kers op de taart is er een comfortroom 
geïnstalleerd.   
Al deze maatregelen hebben hun effect waaronder een 
halvering in het aantal afzonderingen van 2016! Een kijk in de comfortroom
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Orion: volwassenen met psychotische stoornissen

2016 was voor de zorgcluster Orion het jaar van ‘het 
zorgstrategisch plan (ZSP)’. Met de aangekondigde 
bevriezing van bedden voor de uitbouw van mobiele 
teams, werd er in de cluster een plan uitgewerkt om zowel 
bedden te bevriezen voor het versterken van de mobiele 
teams van Reling, als voor een mogelijke intensifiëring 
van zorg (functie 4).  Twee belangrijke uitgangspunten 
vormden de rode draad bij de ontwikkeling van dit plan: 
versterken van een geïntegreerde naadloze zorg én het 
installeren van een gepast therapeutisch herstelklimaat 
op de afdelingen.

Naast de uitwerking van dit ZSP op clusterniveau, werd 
er op de afdelingen naarstig verder gewerkt om de 
behandelvisies te actualiseren. De grote dynamiek in de 
personeelsstromen zorgde weliswaar voor vertraging in 
het ontwikkelingsproces en noopte ons om extra aandacht 
te besteden, aan het ondersteunen van de teamcohesie 
en teamcompetenties.

In de zorgcluster Orion hechten we veel belang aan de 
deskundigheidsontwikkeling van onze medewerkers. 
Een aparte werkgroep legt momenteel de laatste hand 
aan een bijzonder vormingstraject voor alle hulpverleners 
werkzaam in Orion. Vanaf begin volgend jaar, wordt het 
vormingstraject uitgerold en bieden we dit ook aan voor 
medewerkers van onze belangrijkste zorgpartners in de 
buurt.

Met de Dag van de Zorg en in het kader van 175 jaar 

geestelijke gezondheid, hebben onze patiënten en 
medewerkers actief meegewerkt om de clusterwerking 
te presenteren aan het brede publiek. Bezoekers waren 
enthousiast over het interactieve kennismakingstraject. Op 
deze manier hebben we een bescheiden bijdrage kunnen 
leveren om de kennis rond ‘psychose en schizofrenie’ wat 
bij te spijkeren en hiermee ook het psychiatrie-stigma 
helpen verminderen.
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Dag van de Zorg 2016
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Libra: volwassenen met afhankelijkheidsstoornissen

2016 stond in het teken van gerichte accenten die de 
kwaliteit van zorg en participatie  verbeterden.
De teams van Libra 1 en 2 zorgden voor een verbreed en 
gericht therapeutisch aanbod op maat van de patiënt met 
module-overschrijdende sessies.
 
Het therapeutisch luik werd inhoudelijk versterkt door 
muziektherapie als discipline aan het aanbod toe 
te voegen.  Eveneens werd een gezondheidscoach 
aangeworven om meer gerichte begeleiding te voorzien 
en gezondheidsbevorderend gedrag te stimuleren . 

Als kwaliteitsproject kozen we er voor om in te zetten op 
het constructief omgaan met stress en spanning. Drie 
interne experten bundelden de krachten tezamen met 
de dienst kwaliteit om een vormingstraject voor elke 
clustermedewerker uit te tekenen. 
De driedaagse opleiding motivationele gespreksvoering, 
gedoceerd door dokter E. Maes en de heer H. Hacour, 
werd in 2016 voor het derde jaar op rij georganiseerd en 
doorlopen door elke medewerker van Libra. 
 
De werkgroep familiewerking organiseerde verscheidene 
infoavonden voor familieleden en naastbetrokkenen van 
patiënten. De telkens grote groep aanwezigen, kreeg 

na de interactieve psycho-educatie de kans om een 
tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Dit maakt het voor 
de werkgroep mogelijk het aanbod zo passend mogelijk te 
maken en gericht de link te leggen met zelfhulpgroepen. 

Libra maakte gretig gebruik van de Dag van de Zorg om de 
behandeling van verslaving en de concrete clusterwerking 
aan het grote publiek voor te stellen. Ruim dertig 
medewerkers hadden elk hun plekje in het uitgestippelde 
en gegidste traject dat de bezoekers konden doorlopen. 

In het licht van het meerjarenplan van de federale 
overheid voor de uitbouw en organisatie van zorgcircuits 
voor geïnterneerden deed het risk assessment team 
verscheidene risicotaxaties ter ondersteuning van de 
reguliere zorg. Dit project in samenwerking met Kefor en 
het UFC, probeert alzo bij te dragen tot een gestroomlijnd 
zorgcircuit. 

Het behandelteam voor seksuele gedragsstoornissen 
legde de focus op de wetenschappelijke onderbouwing 
van het behandelaanbod en de tijdelijke ondersteuning 
van twee criminologen werd aan de expertise van het 
team toegevoegd. Er werd een studie gedaan naar het 
internetgebruik binnen de doelgroep die als basis zal 
dienen voor het internetgebruik op de afdeling. Een 
tweede project en literatuurstudie spitste zich toe op 
outcome-meting van de behandeling alsook risicotaxatie 
en is tegelijk de rode draad in het implementeren van 
risicotaxaties in het behandelplan. 
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Sirius: ouderenpsychiatrie

2016 is een jaar waarbij nadrukkelijk naar de toekomst 
werd gekeken. Samen met de directie werd een consensus 
bereikt omtrent een afbouw van bedden en stoelen binnen 
Sirius in het kader van het zorgstrategisch plan. Deze 
keuzes zorgden voor nieuwe uitdagingen. Enerzijds het 
formuleren van nieuwe ideeën rond een nieuw evenwicht 
tussen de afdelingen van de cluster. Anderzijds een 
invulling geven aan “intensief en specialistisch werken”, 
met de implicaties hiervan op de ontwikkeling van 
personeelscompetenties.

Inhoudelijk kregen op clusterniveau een aantal thema’s 
extra aandacht.

Op Sirius 1 – de afdeling voor ouderen met een cognitief 
probleem – werd de tovertafel (active cues table) 
geïntroduceerd. Het is een wetenschappelijk onderbouwd 
product dat vooral (doch niet uitsluitend) de apathie 
doorbreekt bij ouderen met dementie. 

Er werd een clustervisie rond “familiebeleid” ontwikkeld 
als inspiratiebron voor elke afdeling. 
Een interdisciplinaire focusgroep formuleerde interessante 
adviezen tegenover het “opnameproces”. Cruciaal hierbij 
zijn het “opnamegesprek” en “extra besef dat er maar één 
kans is voor de eerste indruk”. Dit wordt zowel op cluster 
– als op afdelingsniveau aangepakt.

In het verlengde hiervan werd een nieuwe focusgroep 
opgericht m.b.t. de mutatie tussen afdelingen van de 
cluster. Het is onze doelstelling dat een mutatie nagenoeg 
naadloos kan verlopen en voor de betrokken patiënt geen 
breuk betekent. Met dit project spelen we ook in op één van 
de aandachtspunten vanuit de medewerkersbevraging.
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Enkele cijfergegevens 
vzw Asster
Intensifiëring van zorg consolideert binnen 
PZ Asster 

In 2015 hebben we kunnen vaststellen dat de werking het 
ziekenhuis een intensiever karakter heeft gegeven. Vorig 
jaar  werden een aantal van deze tendensen behouden 
en verder gezet. Het aantal opnames en personen die 
een beroep doen op onze hulp blijft in vergelijking met 
2013 indrukwekkend gestegen. Alhoewel de gemiddelde 
verblijfsduur van de patiënten, gemeten bij ontslag, licht 
is gestegen, daalt het aantal patiënten met een lange 
verblijfsduur. 

Na een sterke stijging van de gestarte gedwongen 
opnames van de voorbije twee jaren is er in 2016 een 
betekenisvolle daling te merken. Een hoopvol signaal van 
de vermaatschappelijking van zorg? 

De stem van de patiënt is vanzelfsprekend en belangrijk. 
Voor het eerst kunnen we de patiënttevredenheid 
vergelijken met andere ziekenhuizen via de Vlaamse 
Patiënten Peiling, een initiatief van het VIP² GGZ project. 
De patiënten geven PZ Asster een score die dicht 
aanleunt bij het Vlaamse sectorgemiddelde wat betreft 
tevredenheid met betrekking tot de kwaliteit van zorg en 
aanbeveling van het ziekenhuis aan derden. Ruimte en 
marge voor verbetering? 

Opnames

Stabilisering van het aantal 
medische opnames
Het aantal medische opnames blijft relatief stabiel in 
vergelijking met 2015 (Figuur 1). In 2016 werden 2148 
opnames gerealiseerd voor een totaal van 1554 personen. 
In vergelijking met 2013 betekent dit een stijging van 9.5%. 

Eerste opnames versus 
heropnames
De verhouding van het aantal eerste opnames ligt terug op 
het niveau van 2014 (Figuur 2).  Deze lichte daling hangt 
mogelijks samen met de daling van het aantal gedwongen 
opnames. In deze groep bevinden zich traditioneel meer 
eerste opnames. Voor 782  personen, of de helft van 
het aantal opgenomen personen, betrof het een eerste 
opname. Dit geeft aan dat het ziekenhuis het vertrouwen 
geniet van zowel  patiënten die reeds vertrouwd zijn met 
onze zorgen alsook van nieuwe personen die hier hulp en 
zorg komen zoeken. 
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Gedwongen opname

Het aantal nieuwe gestarte procedures voor gedwongen 
opnames is in 2016 terug gedaald tot het niveau van 2013 
(Figuur 3). Dit  is een significante daling. Mogelijks is dit 
beïnvloed door de inspanningen van het ziekenhuis om 
in overleg te treden met de gerechtelijke instanties en de 
inspanningen van de mobiele teams. 
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Verblijfsduur bij ontslag

In 2016 is er ten opzichte van 2015 een kleine stijging te 
zien van de gemiddelde verblijfsduur bij ontslag (Figuur 
4). Gemiddeld verbleven patiënten 101 dagen in het 
ziekenhuis. Omdat een beperkt aantal patiënten met 
een langere verblijfsduur het gemiddelde sterk kunnen 
beïnvloeden, is het ook belangrijk om naar de mediaan 
te kijken. Hieruit kunnen we afleiden dat de helft van 
het aantal patiënten (i.e., de groep met de minst aantal 
verblijfsdagen) maximaal 40 dagen in het ziekenhuis 

verblijven. Deze groep blijft vrij stabiel. 
Om zicht te krijgen op personen met een langere 
verblijfsduur wordt er gekeken naar patiënten die op 
één bepaalde dag in het ziekenhuis zijn opgenomen (5 
december). Hier valt op dat de daling zich voornamelijk 
verder zet in de groep personen met een verblijfsduur van 
meer dan 3 jaar. Hierdoor daalt het gemiddelde verblijf van 
de totale groep naar 217 dagen. Omdat ook de spreiding 
(standaardafwijking) blijft dalen kunnen we stellen dat 
deze groep homogener wordt m.b.t. de verblijfsduur. 

Verblijfsduur bij ontslag

gemiddelde mediaan
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Patiëntentevredenheid 

In 2016 hebben onze patiënten voor een eerste maal 
deel kunnen nemen aan de eerste editie van de 
Vlaamse Patiënten Peiling (VPP) voor de Geestelijke 
Gezondheidszorg. Deze VPP peilt naar de kwaliteit 
van zorg en patiënttevredenheid en werd opgesteld 
via het VIP² project (Vlaams Patiëntenforum) door en 
voor patiënten. Deze vragenlijst wordt ook afgenomen 
in andere voorzieningen waardoor we onze resultaten 
kunnen vergelijken. In 2016 betrof dit wel een validatie 

van de vragenlijst, waardoor de resultaten voorzichtig 
geïnterpreteerd moeten worden. 
Onze patiënten die deelgenomen hebben aan de bevraging 
in 2016 (n = 267) gaven PZ Asster een gemiddelde score 
van 7.4 voor algemene tevredenheid. Deze score komt 
overeen met de gemiddelde score van alle Vlaamse 
psychiatrische ziekenhuizen (met een gemiddelde score 
van 7.7).

7,4 7,7

PZ Asster gem. psychiatrische ziekenhuizen



39

Aanbeveling aan familie en vrienden voor PZ Asster (Vlaamse Patiënten Peiling). 

PZ Asster wordt bovendien door maar liefst 81% (36% 
Zeker Wel, 45% Waarschijnlijk Wel) van de bevraagde 
patiënten aanbevolen aan vrienden en familie.

36
45

45
40

zeker wel waarschijnlijk wel



identiteit
Wij willen een kwalitatief hoogstaand, efficiënt 
ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis 
zijn om psychiatrische patiënten en bewoners 
in het psychiatrisch verzorgingstehuis te 
behandelen en te begeleiden naar een betere 
geestelijke gezondheid en hen zo bij te staan 
in hun streven naar een waardig, betekenisvol 
leven dat voldoening geeft.

Wij willen gedurfd creatief en vernieuwend 
te werk gaan met respect voor patiënt en 
medewerker in een warme, betrokken sfeer, in 
open dialoog met de patiënt en zijn omgeving, 
met andere hulpverleners en de maatschappij 
in zijn geheel. Wij willen dit doen met passie 
en professionalisme, bereid tot pionierschap. 
Samenwerking, schoonheid en spiritualiteit 
geven hierbij een kwalitatieve meerwaarde.
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