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2017 in 10 punten samengevat
1

Aantal opnames blijft licht stijgen - verblijfsduur blijft
dalen
Aantal medische opnames

Het aantal opnames blijft stijgen. In 2017 werden 2.175
personen opgenomen (medische opnames), waarvan
797 eerste opnames.
Na een kleine stijging in 2016, is de gemiddelde
verblijfsduur bij ontslag in 2017 terug gedaald naar 90
dagen. Dit is de laagste gemiddelde verblijfsduur voor
PZ Asster in het laatste decennium. Uit de mediaan
kunnen we afleiden dat de helft van het aantal patiënten
(dat is de groep met de minst aantal verblijfsdagen)
maximaal 40 dagen in het ziekenhuis verblijft. Deze
groep blijft vrij stabiel over de jaren heen.
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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
(puntmeting op 5 december). De gemiddelde
verblijfsduur van deze groep bedraagt 214 dagen.
Deze groep bevat patiënten die reeds gedurende
een langere periode deeltijds zijn opgenomen in onze
dagklinieken.
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2 Forse stijging van aantal gedwongen opnames
Het aantal gedwongen opnames is – na de knik van vorig
jaar - andermaal gestegen. Nooit eerder werden in Asster
zoveel personen gedwongen opgenomen als in 2017.

Evolutie gedwongen opnames
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Het gaat overwegend om spoedprocedures.
In 2017 betrof het in 91 % van de gedwongen opnames om
een spoedprocedure.
Een duidelijke verklaring van de stijging van het aantal
gedwongen opnames is er niet.
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2017

3 Beleidsplan: 4 accenten
De identiteit van Asster met zijn verschillende waarden
stuurt onze ambities zoals vormgegeven in ons beleidsplan.
Asster werkte in 2017 rond 4 thema’s.

Masterplan en zorgstrategisch plan
Heel veel aandacht is uitgegaan naar de verdere uitrol van
artikel 107. In mei 2015 werd door de overheid een nieuwe
oproep gelanceerd om bijkomende bedden te bevriezen
ter versterking van de mobiele teams. De sector verzette
zich tegen deze oproep omdat de overheid naliet hiervoor
een duidelijk kader te creëren. Er werd een federaal
overlegorgaan en diverse werkgroepen opgestart.

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 23 november
2017 werden een aantal beslissingen genomen, mede
op basis van het denkwerk van het overlegorgaan
en de werkgroepen. Er werden informatiemomenten
georganiseerd en aan de netwerken werd een nieuwe
oproep gedaan om tegen 31 januari 2018 een voorstel bij
de overheid (Interkabinettenwerkgroep) in te dienen. Zie
zorgstrategisch plan (punt 4).
De realisatie van het zorgstrategisch plan vraagt een aantal
infrastructurele aanpassingen om tegemoet te komen aan
de zorgvereisten van vandaag. De directie werkt een plan
uit om de bestaande infrastructuur te moderniseren.
Tegelijkertijd werkt het ziekenhuis aan een masterplan voor
een psychiatrisch ziekenhuis van de toekomst.

Een gezonde omgeving…
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Kwaliteit van zorg

Open dialoog en communicatie

Voor de beleidsperiode 2017-2018 hebben directie,
managers en beleidsartsen 3 tactische, middellange termijn
doelstellingen geformuleerd:

Er wordt gewerkt aan een Asster-breed gedragen visie
inzake communicatie.
De verbetertrajecten rond mensgerichte zorg en Planetree
willen we laten samenvallen met een goede en open wijze
van communicatie.
Met een nieuw intranet en een betere overlegstructuur
hopen wij zichtbare resultaten op vlak van communicatie te
boeken.

1. Teams doen aan permanente zelfevaluatie met
betrekking tot kwaliteit van zorg. Elke afdeling kiest een
bepaald thema dat wordt opgenomen in het beleidsplan.
2. Preventie en interventie in het kader van crisis:
suïcide (PICS)
Op basis van een centraal uitgewerkt beleidsplan krijgen alle
verpleegkundigen jaarlijks een basisopleiding en tegen eind
2017 beschikte elke afdeling over een afdelingsgebonden
procedure.
3. Preventie en interventie in het kader van crisis:
agressie (PICA)
Op basis van een centraal uitgewerkt beleidsplan krijgen
alle zorgondersteunende managers een opleiding rond
verbale agressie. Tegen eind 2017 beschikt elke afdeling
over een afdelingsgebonden procedure rond afzondering.

Cultuur en identiteit
Het traject Planetree en Clinical leadership helpen ons
verder invulling te geven aan onze cultuur en identiteit.
Met Planetree willen wij de mens voorop stellen in een
helende omgeving. Het model kent 3 ankerpunten:
1. Betere zorg
2. Een helende omgeving
3. Een gezonde organisatie
Met behulp van “focusgroepen” kregen wij een beeld van
de mensgerichte zorg in Asster. Een regiegroep speelt de
rol van thermometer en geeft – waar nodig – adviezen voor
bijsturing. De leuze is niet “meer”, maar – waar nodig –
anders. Samen maken wij het verschil voor elkaar.
Meer informatie over Planetree zie punt 5.

Comfortroom...één van de middelen om het aantal
afzonderingen te verminderen.

4. Feedback gerichte zorg:
in 2017-2018 werkt elke afdeling hiervoor een traject uit.
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Zorgstrategisch plan wordt voorbereid

In overleg met beleidsartsen, managers en directie heeft
de Raad van Bestuur een voorstel goedgekeurd, waarbij
Asster 90 bedden wenst te bevriezen:
- 45 in het kader van de uitbouw van mobiele teams en
- 45 in het kader van intensifiëring van zorg.

Uitbouw van mobiele teams
De bevriezing van bedden moet Reling toelaten om vooral
de PZT-teams (Psychiatrische Zorg Thuissituatie) van
Midden en West uit te bouwen tot volwaardige 2B-teams.
Het is de ambitie om ook de 2A-teams (Noord en Zuid) te
versterken.

Intensifiëring van zorg
Betere omkadering om intern binnen het ziekenhuis de
gewenste zorgtrajecten beter te kunnen afstemmen op
vraag van de patiënt en zijn context:
Meer op maat en intensiever kunnen werken met een
kleinere patiëntengroep.
Concretisering:
Zorgcluster De Lier, stemmingsstoornissen &
persoonlijkheidsstoornissen, creëert een groep met
therapeutisch klimaat voor 20 patiënten met een
multidisciplinaire bestaffing van 19 VTE.
Zorgcluster De Zeilen, dubbeldiagnose
verstandelijke beperking en psychiatrische
problematiek (De Zeilen 2), zet in op Bed-OpRecept en time-out in samenwerking met VAPH.

Aangepaste bestaffing in functie van de intensievere
zorgnood.

Concretisering:
Zorgcluster De Lier investeert in meer
nachtverpleegkundigen. We merken dat er ook
’s nachts veel gedwongen opnames gebeuren.
Bijkomende inzet ’s nachts voor dit soort opnames
neemt echter snel een grote hap weg uit het
vrijgekomen personeelsbudget. Extra aandacht
van de overheid voor deze doelgroep blijft
wenselijk. Het aantal psychologen wordt behouden
voor afgeslankte patiëntenpopulatie; extra
afdelingshoofd binnen cluster.
Zorgcluster Orion, voor personen met
psychotische kwetsbaarheid, zet meer voltijdsen
in voor intensieve zorg bij acute opnames. De
beweegredenen hiertoe zijn: (1) het hoog aantal
gedwongen opnames en (2) het belang van in
vivo training in de context van de patiënt, hetgeen
gerealiseerd kan worden via outreach.
Meer aandacht, binnen de opname, voor familie- en
naastbetrokkenen en contextgericht werken.
Concretisering:
Zorgcluster De Zeilen, jongvolwassenen (De
Zeilen 1) zet in op het werken volgens Attachment
Based Family Therapy (ABFT.
Aan de hand van dit model wordt zoveel mogelijk
met de gezinsleden, belangrijke relaties en de
context gewerkt om herstel van vertrouwen in deze
primaire gehechtheidsrelaties mogelijk te maken.

Zorgcluster Sirius, ouderenpsychiatrie, zet in op
gerichtere observatie en aanwenden van meer
specialistische psychodiagnostiek alsook het
versterken van het groepstherapeutisch aanbod.
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Betere omkadering om extern de gewenste
zorgtrajecten beter op elkaar af te stemmen in functie
van de patiënt en zijn context en in overleg met de
andere zorgpartners.
Op deze wijze kan de opnameduur verkorten, kan er meer
opnamevoorkomend gewerkt worden en kan het ziekenhuis
zijn veranderende rol binnen het netwerk beter opnemen.
Concreet kan deze functie o.a. waargemaakt worden door,
waar nodig, outreachend GGZ behandelexpertise te delen
met andere zorgpartners.

nemen de outreaching op waarmee getracht
wordt de natuurlijke en/of professionele context
van de patiënt (veelal VAPH) te ondersteunen
en te versterken door met een psychiatrische en/
of psychologische bril mee te kijken/denken naar
mogelijk symptoomgedrag.
Zorgcluster Sirius o.a. via thuisbegeleiding
op casusniveau om de zorgcontinuïteit na de
residentiële behandeling te ondersteunen en via
coaching van extramurale zorgverleners.

Concretisering:
Zorgcluster Libra, middelengebonden
stoornissen, start met een outreachende werking
die aanvullend/complementair is aan de mobiele
teams van Reling. Focus ligt hier op patiënten
die niet meteen in aanmerking komen voor de
mobiele teams of waar de specifieke Libraexpertise noodzakelijk blijkt te zijn. De mobiele
werking omvat eveneens initiatieven rond
contextgericht werken alsook ‘continuous care’
(Vanderplasschen).
Mobiele outreachende functie. De medewerkers
van De Zeilen 2 (dubbeldiagnose verstandelijke
beperking en psychiatrische problematiek) dragen
de behandelexpertise uit naar de partners in de
zorg en dit met het oog op o.a. preventie in het
kader van potentiële crisissituaties. De teamleden
12

Door bevriezing van 45 bedden voor intensifiëring
van zorg, verwacht Asster om met een intensievere
personeelsbezetting gekoppeld aan kleinere
patiëntengroepen een meer geïntensifieerde zorg te
kunnen aanbieden voor een wijzigend doelpubliek.
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Met Planetree naar meer mensgerichte zorg

PLANETREE IS…samen nieuwe kansen creëren…
Met die boodschap gingen we in 2018 verder op stap in
ons Planetree-verhaal met een rugzak die in 2017 al stevig
werd gevuld.
Asster leerde het Planetree-model kennen eind 2015 en
na ons traject van 2017 zijn we er meer dan zeker van
dat Planetree ons verder zal helpen om warme zorg te
bieden. Planetree laat ons nadenken over hoe wij warme
en kwalitatieve zorg (willen) bieden en hoe we dat dan
samen kunnen realiseren. Er zijn binnen Asster al zo veel
voorbeelden van goede zorg te geven… die kunnen we
nog versterken en daarnaast kunnen we ook inzetten op
nieuwe initiatieven.
We hebben bewust gekozen voor een gefaseerd traject:
in 2017 en 2018 zetten we in op inspiratie en dialoog
rond Planetree binnen Asster. Binnen ons traject werden
de eerste zaadjes voor onze boompjes al gezaaid. Wat
gebeurde er ondertussen al:

(11 mei 2017) voor beleidsartsen, management en
directie
• organiseerden we een ‘MEET & GREET PLANETREE’
(31 mei 2017) voor afdelingshoofden, diensthoofden,
psychologen, artsen en vakgroepverantwoordelijken.
(4) Om verder voeling en input te krijgen rond onze
zorg, organiseerden we vlak voor de zomer onze eigen
FOCUSGROEPEN: die groepen bestonden niet alleen
uit medewerkers maar ook uit patiënten en bewoners van
verschillende afdelingen. Zij werden gevraagd naar hun
ervaringen hier in Asster: hoe zien zij de zorg die ze hier
krijgen of bieden; wat loopt er goed, wat kan nog beter.
In totaal namen 144 mensen deel aan de interviews en
natuurlijk namen ook bewoners en medewerkers van PVT
de Passer deel.
Dat leverde heel veel materiaal en in september
presenteerden we de resultaten tijdens verschillende
medewerkersfora.

(1) Aanstelling coördinator: eind maart werden
Riet Fonteyne (manager kwaliteit) en Evi Schroyen
(stafmedewerker patiëntenzorg) als coördinatoren
aangesteld. Meteen namen ze de touwtjes in handen en…
(2) …nodigden enthousiaste medewerkers –
vakgroepen, managers, afdelings – en diensthoofden
– uit om deel uit te maken van TEAM PLANETREE.
Volgende mensen houden de spreekwoordelijke vlam in
de pijp:
Inge Clerinx, Jaak Poncelet, Ann Jacobs, Johan Ory,
Els Beankens, Peter Vandenreyt, Marlies Thonnon, Ine
Wanten, Niels Paulus, Karen Vandebroek, Hanne Schoofs,
Dominic Lagae en Vanessa Vandereyt.
De groep zorgt mee voor het aanwakkeren van
enthousiasme, het verspreiden van de Planetree-visie,
het delen van goede praktijken binnen de organisatie,
het toetsen van bestaande initiatieven en plannen aan de
beleidscriteria van Planetree, enz.
(3) Maar niet alleen onze mensen uit TEAM
PLANETREE maar iedereen moet beschikken over
kennis, inspiratie uit de eerste hand, daarom:
• organiseerden we een ‘MEET & GREET PLANETREE’
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Daaruit leerden we:
(1) dat er veel goeds werd gezegd over de kwaliteit van
zorg binnen Asster. De inzet van het zorgpersoneel maar
ook ondersteunend personeel werd als goed bestempeld
door patiënten/bewoners en ook naasten. Ook werd de
vriendelijke houding, het warme menselijk contact als een
pluspunt benoemd.
(2) dat patiënten/bewoners ervaren dat ze inspraak
hebben.

En alles goed dan? Niets waaraan gewerkt moet
worden? Jawel, bij deze enkele voorbeelden:
(1) een gebrek aan tijd en/of ervaring hebben soms een
negatief effect op onze houding en dat merken patiënten/
bewoners maar ook familieleden. Ze hebben het gevoel
dat ze hun verhaal niet kwijt kunnen.
(2) ook binnen Asster moet er gezocht worden naar
manieren om programma’s/activiteiten nog meer af te
stemmen op de patiënt/bewoner. Belangrijk is ook dat het
aanbod niet plots wegvalt.
(3) Met die input gingen we zowel op niveau van
leidinggevenden als van team Planetree in het najaar aan
de slag om te komen tot de keuze van onze prioriteiten
en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van een beleids-/
actieplan of een eigen ‘PAK’ T AAN - PLAN’ met daarin
de keuze voor een aantal thema’s waarrond we binnen
Asster willen werken. Dit plan moet zo veel als mogelijk
aansluiten bij wat er binnen Asster al gedaan wordt.
(4) Om onze doelstelling rond inspireren en dialogeren
te kunnen realiseren, werd binnen Asster een oproep
gelanceerd voor Planetree-trainers.
Gewapend met de inzichten van medewerkers en
patiënten/bewoners rond wat goede zorg binnen Asster
is/kan zijn; gesterkt door een enthousiast team dat mee
instaat voor de ontwikkeling van een plan van aanpak dat
aansluit bij onze werkwijze en visie en tot slot ondersteund
door gedreven medewerkers die de boodschap willen
uitdragen, sloten we 2017 af om nieuwe kansen te creëren
in 2018.
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Netwerking

Asster blijft investeren in het samenwerken met anderen en
ook in het werken binnen “netwerken”. Een kort overzicht
van de netwerken met hun projecten, waaraan Asster
participeert.

Ligant: netwerk voor kinderen en jongeren
(Limburg)

Wat doen we?
Casemanagement: afstemming zorg- en hulpverlening (1
gezin=1 plan), uitbouwen, organiseren en coördineren en
opvolgen van traject van jongere.
Hoe? Detachering vanuit Asster.
Vroegdetectie en –interventie: snel en tijdig detecteren
risico’s en eerste tekens psychische/psychiatrische
problematiek.
Hoe? Ondersteunend in het netwerk, inzet van expertise.
Mobiele teams crisis: in geval van een acuut beleefde
crisissituatie kan LIGANT beroep doen op ambulante
crisistaxatie, mobiele interventie en eventueel opname.
GGZ-crisis kan gaan om suïcidaliteit, psychose, manie
of ernstige gedragscrisis die verbonden is met een
onderliggende kinder-psychiatrische problematiek.
Mobiele teams care: mobiele assertieve hulpverlening
- aanklampende zorg - is voor jongeren die zorg mijden,
jongeren met een gemengde en complexe problematiek.
Hoe? Detachering personeel Asster (Zuid-West-Limburg).
Crisismeldpunt: het crisisnetwerk LIGANT werkt echter
niet op zichzelf, maar is sinds september 2016 geïntegreerd
met het bestaande en gekende crisisnetwerk IJH (Integrale
Jeugdhulpverlening) Limburg. Om maximaal zorg op maat
te kunnen verlenen aan kinderen & jongeren in crisis
verloopt de toeleiding naar het GGZ aanbod via Crisispunt
Limburg -18.
Hoe? Ondersteuning crisismeldpunt zowel tijdens als na de
kantooruren.
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Cross-link: Ligant staat voor verbindend werken, over de
muren heen. We bundelen de krachten en expertise om
een antwoord te zoeken op casusoverstijgende vragen.
We gaan voor sterkere hulpverleners via intersectorale
kruisbestuiving.
Hoe? Door wisselleren.
Dubbeldiagnose: Ligant zet in op kinderen en jongeren
met dubbeldiagnose en psychische en/of psychiatrische
problematiek.
Hoe? Door uitwisselen en delen van expertise.
Andere samenwerkingsverbanden binnen kinderen- en
jongeren:
- Crisis for K (Limburg)
- IFE for K (Limburg)
- MDT (voor jongeren opgenomen op Spika)
- GES + (Limburg) (casusoverleg)
- CLB (Limburg) (engagementsverklaring)
- Intersectoraal zorgnetwerk (Limburg en Vlaams
Brabant, complexe dossiers)

Job-art: tewerkstellingsproject (4 regionale werkingen
binnen het Reling-werkingsbied): Job-art is een
initiatief vanuit het Reling netwerk, waarbij de focus
ligt op de re-integratie van kansengroepen op de
arbeidsmarkt. IPS (individuele plaatsing en steun),
Job-radar (activeringsmodule) en DCA (Desability Case
Management).
Hoe? Detachering vanuit Asster.
Andere projecten voor volwassenen:
a. Samenwerking De Schans (activering, WestLimburg)
b. Treade (activering, Sint-Truiden)
c. ’t Heft (activering, Sint-Truiden)
d. De Ploeg (sociale economie, Sint-Truiden)
e. Libra huis (wonen, Sint-Truiden)
f. Doorgangstehuis (wonen, Sint-Truiden)

Zorg voor geïnterneerden (Hof van
Beroep Limburg-Antwerpen): netwerk
voor volwassenen

Reling: netwerk voor volwassenen:

Wat doen we?
Wat doen we?
Mobiele teams Reling: Mobiele A en B-teams in
werkingsgebied Reling
Mobiele A-teams: crisis (Noord en Zuid West-Limburg)
Mobiele B-teams: langdurige zorg (4 subregio’s in WestLimburg).
Hoe? Via bevriezing van bedden en (andere partners) en
ter beschikking stellen van medewerkers.
Functie 4 overleg m.b.t. intensifiëring van zorg.
Hoe? In overleg met de PAAZ-en van het Relingwerkingsgebied.
Cabrio: Project dak- en thuislozen (regio Sint-Truiden).
Hoe? Via detachering vanuit mobiel B Zuid.
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Forensische Mobiele Outreach: dit team heeft als
doelstelling om de doorstroom van geïnterneerde
personen met een verstandelijke beperking te faciliteren.
Om deze doelstelling te bewerkstellingen wordt beroep
gedaan op de specifieke expertise van de verschillende
partners van het team.
Hoe? Overeenkomst.
Consultfunctie: gespecialiseerde consultfunctie
voor reguliere voorzieningen bij de behandeling
van geïnterneerden met een secundaire seksuele
problematiek. De consultfunctie is outreachend.
Hoe? Asster is betrokken in de opvolging van het project.
Risk Assessment-team: samenstellen van een
interdisciplinair risk-assessment team dat beschikt over de
nodige competenties en instrumenten om op methodische
wijze risicotaxaties te verrichten bij geïnterneerden. Dit

team verstrekt tevens adviezen bij behandelbeslissingen
en sleutelmomenten in het individuele zorgtraject. Het
project omvat volgend aanbod:
-Risicotaxatie uitvoeren samen met behandelaar.
-Aanbieden van supervisie aan de behandelaar tijdens
het afnemen van een risicotaxatie met als doel dit op
termijn zelf te kunnen uitvoeren.
-Acties verlenen aan zorgpartners op basis van
risicotaxaties.
Hoe? Samenwerking op stuurgroepniveau en
tewerkstelling halftijdse psychologe.
Andere projecten:
a.Geïntegreerd wonen (Basis en Bewust)
b.Limes (Vlaanderen)
c.SGS (seksuele delinquenten)
d.Upgrade geïnterneerden dubbele diagnose)

Zorgcircuit dubbele diagnose

Outreach: coaching van teams in een woonzorgcentrum
in functie van het deskundig begeleiden van ouderen met
psychische zorgvragen (Zuid-Limburg).
Hoe? Outreachend – ter plaatse, in een eerste fase is één
van de medewerkers tot 4u/week aanwezig op een
afdeling om mee te zoeken naar een manier van begeleiden,
passend in de werkcontext. Dit wordt meestal afgebouwd
tot “intervisiemomenten”.
Consultfunctie
(Zuid-Limburg):
gespecialiseerde
consultfunctie voor woonzorgcentra bij de begeleiding van
ouderen met een psychische zorgnood.
Hoe? De consultfunctie is outreachend en gebeurt op vraag
van het WZC (WoonZorgCentrum).
Andere samenwerkingsprojecten:
Met algemene ziekenhuizen:
- Jessa: psychogeriatrie
- St.-Trudo Ziekenhuis: liaisonpsychiatrie en spoed

Wat doen we?
Mobiele teams dubbele diagnose: mobiele ondersteuning
aan huis (Limburg: Reling en Noolim).
Hoe? 4 medewerkers en 4 uur psychiaterfunctie.

Varia
- Pallion
- Listel
- Zorgboerderij Montenaken

Extra bemiddeling: intensief overleg rond casussen met
VAPH ticket die niet of moeizaam doorstromen.
Hoe? Intensieve dossierstudie en overleg.
Outreach (Limburg)
Hoe? Onder leiding van een psycholoog.
Intensifiëring dubbele diagnose: intensifiëring VTE voor
doelgroep in residentiële zorg.
Hoe? Evaluatie op niveau zorgcircuit.
Ander projecten: intensifiëring (Vlaamse Overheid).

Ouderen
Rooz: Regionaal Overleg OuderenZorg (Sint-Truiden en
Hasselt).
Hoe? Samen met partners in de verschillende lijnen van
de ouderenzorg wordt via de intervisiemethodiek gezocht
naar een wenselijke manier van begeleiden van ouderen
met een psychische zorgnood. De begeleider van
ouderenpsychiatrie Sirius en van CGG, voegen de nodige
expertise toe (soms ook kennisoverdracht).
17
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Kwaliteit van zorg

Hoogstaande, efficiënte, veilige en mensgerichte zorg
voor onze patiënten en bewoners is een topprioriteit
binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Samen met
onze medewerkers willen we continu onze kwaliteit van zorg
en veiligheid verbeteren. Vanuit dit opzicht is het dan ook niet
te verwonderen dat er binnen Asster in 2017 gekozen werd
voor het certificeringstraject bij Planetree® (www.planetree.
nl) waarbij menselijke interactie en liefdevolle bejegening,
eigen keuzes en verantwoordelijkheid door informatie
en educatie, en uitstekende (medische) behandeling en
zorg voorop staan. In de loop van 2018 en 2019 zullen
een twintigtal enthousiaste medewerkers van Asster al
onze medewerkers verder opleiden in mensgerichte zorg
tijdens de Planetree belevingsdagen via een train-de-trainer
systeem.
Het is bijgevolg niet meer dan logisch dat “kwaliteit
van zorg” geselecteerd werd als één van de vier grote
doelstellingen binnen het huidige ziekenhuisbeleidsplan.
Hieronder lichten we enkele van onze kwaliteits-initiatieven
toe:
- In 2016 werd een zelfreflectie-instrument ontwikkeld
voor de interdisciplinaire teams waardoor men aan
permanente zelfevaluatie kan doen met betrekking
tot de kwaliteit van zorg. Deze zelfevaluaties hebben
geresulteerd in heel wat lokale verbeterinitiatieven in
2017.
- Streven naar kwaliteit van zorg betekent ook dat we
actief investeren in de efficiëntie en effectiviteit van
onze individuele behandelingen. Daarom zullen we
vanuit de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid samen
met alle zorgafdelingen in de loop van 2018 en 2019
verder initiatieven nemen rond feedback-gestuurde
zorg en routine outcome monitoring (ROM) waarbij
dialoog met de patiënten en “shared decision making”
centraal staan. Gelet op de verschillen per doelgroep
zal elke afdeling hier zelf de nodige accenten in
kunnen leggen, met uiteraard ondersteuning van de
dienst kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit traject zal ons
in de toekomst verder helpen om de effectiviteit van
onze zorg in kaart te brengen en te verbeteren.
- In 2018 zullen we starten met het pilootproject
“kwaliteitsrondes” op De Zeilen en Sirius. Tijdens een
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dergelijke aangekondigde kwaliteitsronde van max. 1
uur wordt een brede waaier van zorg-gerelateerde items
geëvalueerd door een 3-tal personen (medewerker
dienst kwaliteit, een afdelingshoofd van een andere
afdeling en een lid van directie of management).
Hierbij wordt voldoende nadruk gelegd op de positieve
punten, maar ook de nodige aandacht gevraagd voor
de items die voor verbetering vatbaar zijn.
Daarnaast engageert de dienst kwaliteit en patiëntveiligheid
zich tot een aantal projecten om de werking op de
zorgafdelingen en diensten te bevorderen. Regelmatige
evaluatie van prestatiegegevens (klinische prestaties,
veiligheid, zorgervaring, tevredenheid, cultuur…) is
essentieel om verbetering te stimuleren maar ook om
harde inzet en successen in de kijker te zetten. In dat
opzicht heeft de dienst kwaliteit er in 2017 voor gekozen
om extra in te zetten op het (eenvoudig) beschikbaar
stellen van cijfers en rapporten voor alle medewerkers
binnen Asster. In een eerste stap werd het intranet opgefrist
waarbij er expliciet ruimte werd voorzien voor allerhande
kwaliteitsgegevens. In de toekomst willen we dit nog
verder uitwerken. Aansluitend werken we aan de opfrissing
van het documentbeheerssysteem en het meld- en
leersysteem. We beogen hierin uiteraard in de eerste
plaats gebruiksvriendelijkheid. Kwalitatieve en efficiënte
zorg gaat ook gepaard met een degelijk elektronisch
patiëntendossier. Samen met de Broeders van Liefde
loopt er momenteel een Europese aanbestedingsprocedure
tot de selectie van een nieuw dossier. Vanaf de zomer van
2018 zullen we onze medewerkers beginnen op te leiden
in het gebruik van het nieuwe dossier. Ter voorbereiding
hiervan, ondersteunen we vanuit onze dienst momenteel
een aantal clusters in hun verdere ontwikkeling van hun
zorgpaden zodat dit mee geïntegreerd kan worden in het
EPD bij de uitrol in november 2018.
Om de kwaliteit van zorg binnen onze voorzieningen
verder te versterken,
participeert
Asster,
de dienst kwaliteit en
patiëntveiligheid,
ook
actief aan een aantal
Vlaamse en Federale
overheidsinitiatieven,
waaronder bijvoorbeeld actieve deelname aan het Vlaams

Indicatoren Project (VIP²). VIP² heeft als doelstelling om
relevante, betekenisvolle, en valide kwaliteitsindicatoren te
ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidssector. Asster
neemt jaarlijks deel aan volgende indicatoren namelijk
(1) de Vlaamse Patiënten Peiling voor de geestelijke
gezondheidszorg die patiënttevredenheid- en ervaring
meet,
(2) het inzetten van ervaringsdeskundigen,
(3) het volledig geneesmiddelenvoorschrift en
(4) het volledige suïcide-preventietraject.

2016. Deze significante toename is uiteraard in de eerste
plaats te danken aan de constructieve samenwerking met
de afdelingen.

Alle resultaten zullen vanaf 2018 transparant gepubliceerd
worden op de VIP²-website www.zorgkwaliteit.be en zijn
sinds augustus 2017 te vinden op ons intranet voor al onze
medewerkers. In totaal hebben maar liefst 349 patiënten
en 33 bewoners binnen Asster aan de VPP-bevraging
deelgenomen in 2017! Dit zijn 75 deelnames meer dan in
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Nieuwe ontwikkelingen binnen zorgondersteuning

Asster
startte in 2016 met het opmaken van een
zorgstrategisch plan met daaraan gekoppeld een nieuw
masterplan. In 2017 werden diverse scenario’s bestudeerd
om de bestaande infrastructuur zo optimaal mogelijk in
te zetten voor de meest geschikte doelgroep en dit met
verantwoordbare investeringen. Een definitieve keuze
wordt verwacht in het voorjaar van 2018. Aansluitend start
de uitvoering van deze aanpassingen.
Blijvende investeringen in de campussen en zijn
gebouwen
In het voorjaar 2017 vond de vernieuwing van het dak van
de sporthal op campus Stad plaats. Diezelfde periode legde
Asster op campus Melveren en campus Stad een aantal
klinkerpaden rond gebouwen aan.
De mobiele teams breidden in het voorjaar uit in SintLambrechts-Herk. Daar zorgde Asster voor de inrichting
van een aantal burelen in voormalige appartementen.
Eind november ontving Asster de goedkeuring voor de
afbraak van de boerderij en het aanleggen van een nieuw
containerpark op campus Stad.
Start van de aanpassingen in functie van het
zorgstrategisch plan
In het kader van de uitbreiding van de doelgroep SGS
vergrootte Asster afdeling Libra 3 met een aantal kamers,
een leefruimte, een verdeelkeuken en enkele burelen.
Invoering van service-level agreements in de
voedingsdienst
Na de centralisatie van de grootkeuken in 2016 stond 2017 in
het teken van verbetering van processen en dit zowel intern
als tussen de voedingsdienst en de maaltijdgebruikers. De
invoering en opvolging hiervan zorgt nu al voor verbeterde
resultaten. Dit proces zal voortgezet worden in 2018.
Mobiliteit
De werkgroep mobiliteit zette in de maand juni een actie
op met als doel 40.000 alternatieve kilometers af te leggen.
Deze afstand staat symbool voor de omtrek van de aarde.
De medewerkers van Asster hebben massaal gestapt,
getrapt, het openbaar vervoer gebruikt en gecarpoold. Dit
resulteerde in 43.000 alternatieve kilometers, meer dan 15%
meer dan 2 jaar voordien en ruim boven de doelstelling.
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Energie en milieu
Op 4 augustus ging Asster in op het aanbod van de overheid
om een energieprestatiediagnose te laten opstellen van
haar gebouwen. De bedoeling is om investeringen met een
terugverdientijd kleiner dan 5 jaar in kaart te brengen en uit
te voeren.
In nauwe samenwerking met IDEWE werd de
milieuvergunning voor het PVT opgesteld en op 20
december ingediend.
Patiëntenadministratie, patiëntengelden en
boekhouding
In 2017 werd er overgeschakeld op nieuwe software voor
deze diensten.
Voor de boekhouding en patiëntengelden werd
er in maart 2017 overgeschakeld naar BicWin en
voor patiëntenadministratie werd er in oktober 2017
overgeschakeld naar Wish. Dit is uiteraard een grote
aanpassing na vele jaren werken met de vorige software.
Subsidies
De
provincie
keurde
op
9
november
een
subsidiëringsaanvraag goed betreffende de behandeling
van door vocht aangetaste archiefstukken en de veilige
stockage van oude archiefstukken. De toegekende subsidie
bedraagt 12.720 euro.
Opleiding
Een grote groep personeelsleden, in hoofdzaak vanuit
zorgondersteuning, volgde een opleiding rond het gebruik
van chemische agentia. Voorts waren er specifieke
opleidingen rond veiligheid, werken met steigers en
eenvoudige handelingen met asbesthoudende materialen.
Andere projecten
Na een uitgebreide zoektocht selecteerde een
werkgroep nieuwe arbeidskledij voor het zorg- en het
schoonmaakpersoneel. Campus Melveren schakelde
over naar digitale televisie. Voor campus Stad volgt deze
implementatie in 2018.

9

Aandacht voor personeelsbeleid

Het zorglandschap binnen de geestelijke gezondheidszorg
is voortdurend in beweging. Veranderingen zorgen ervoor
dat we meer en meer moeten inzetten op efficiëntie,
effectiviteit en flexibiliteit. De verdere uitrol van de mobiele
teams, steeds kritischer wordende patiënten, complexere
zorgprocessen, toenemende schaarste van bijvoorbeeld
verpleegkundigen op de arbeidsmarkt, het elektronisch
patiëntendossier enzovoort zijn een aantal processen die
momenteel aan de gang zijn. Deze veranderingen dwingen
ons ertoe een heldere strategie te ontwikkelen op vlak van
personeelsplanning.
De nood aan empowerde medewerkers, waarbij de
individuele sterktes optimaal renderen in het kader van de
missie en visie van de organisatie wordt zeker onderkend
in Asster. Een belangrijke voorwaarde om een duurzame
strategische concurrentiepositie te verwerven, is namelijk
het samenstellen van een performante pool medewerkers.
Hiervoor moeten we competenties en talenten aantrekken,
en deze vervolgens ook duurzaam binden aan de
organisatie. We erkennen dan ook het belang van onze
medewerkers. Dit heeft geleid tot de toenemende aandacht
voor het personeelsbeleid. Gaande van instroom (werving
en selectie) tot loopbaanmanagement en uitstroombeleid.
Na vele uitdagende jaren op organisatorisch en logistiek
vlak, werd in 2017 binnen HR ingezet op verbetering van de
kwaliteit van de bestaande HR processen en ontwikkeling
van nieuwe processen, die noodzakelijk zijn om alles vlot te
laten lopen.
De procedure rond stagiaires werd samen met Lily Roggen,
Lutgarde Denivel en Johan Vissers verder gefinetuned en
liep het afgelopen jaar als een trein.
Het proces rond werving en selectie werd onder handen
gepakt en in een nieuw jasje gestoken door onze kersverse
arbeidspsychologe, Sarah Brepoels. Eén van de grootste
uitdagingen binnen de humanresourcesdienst van Asster
bestaat er namelijk in competente, bevlogen medewerkers
aan te trekken en deze te binden aan de organisatie.
Naast de inspanningen die zowel de planners, als
de medewerkers van de personeelsdienst leverden
betreffende het maken van planningen en bijsturen ervan,
werd in het najaar van 2017 het startschot gegeven voor
een professionalisering van de planning onder begeleiding
van de externe expert Déhora. Dit project zal in 2018 ook
nog doorlopen.
Asster draagt tevens het welzijn van onze medewerkers
hoog in het vaandel. Er wordt zeer nauw samengewerkt

met de artsen en psychologen van IDEWE. Zo zal er
volgend jaar extra aandacht besteed worden aan het thema
‘agressie op het werk’.
De werkgroep welzijn, bestaande uit zeer bevlogen
medewerkers, zette het afgelopen jaar hun schouders
onder tal van leuke activiteiten voor onze medewerkers. Ze
organiseerden het minivoetbaltornooi, de monumentenrun,
enzovoort…
Er vonden tevens diverse activiteiten voor de kinderen
plaats. Het Assteriaantje, onze kinderopvang in de vakanties,
begint ondertussen ook al een vaste waarde te worden voor
vele mama’s en papa’s onder onze medewerkers.

In 2017 noteerden we volgende wijzigingen:
1 april: Kim Daniëls vervangt Machteld Thiry als HR
manager. Rinaldo Cavatorti blijft de functie van waarnemend
zorgmanager op Libra waarnemen.
1 april: dr. Vincent Schreurs wordt beleidsarts bij Sirius. Hij
volgt dr. Jan Adriaensen op die met pensioen ging.
1 september: Ann Hendrickx vervangt Luc Schalenbourg
als directeur patiëntenzorg.
Luc Schalenbourg wordt manager van de Mobiele Teams
(Reling).
1 november: Dr. Falconieri start als liaison psychiater in het
Sint-Trudo Ziekenhuis.
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Monumentenrun

Minivoetbaltornooi

Levensloop voor ‘Kom op tegen kanker’

Assteriaantje... een almaar groter wordend succes

Paasfeest
22

Sinterklaas en zijn Zwarte Piet zorgden weer voor heel wat animo
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Enkele cijfers
Aantal medewerkers: 946 medewerkers

Verdeling naar functies

Vrouwen
Mannen

2%
9%

25%
mannen

26%

Medewerkers in de zorg
Medewerkers in de zorgondersteuning
Leidinggevenden

75%
vrouwen

Directie en kaderpersoneel

63%

Verdeling naar jobtime
Binnen Asster is er een grote
variatie
aan
contractenmix.
14 verschillende jobtimes zijn
mogelijk. De grootste groep
medewerkers,
namelijk
442,
werkt nog steeds voltijds. Deze
groep wordt gevolgd door de
medewerkers die respectievelijk
80% (165), 50% (176) en 75%
werken (103).
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Anciënniteit
De gemiddelde anciënniteit binnen Asster bedraagt 17 jaar. Wanneer er naar de cijfers gekeken wordt, zien we een zeer
grote spreiding binnen de anciënniteit met een standaarddeviatie van 11,77 jaar. Hieruit kan afgeleid worden dat er zowel
medewerkers werken met weinig ervaring, als medewerkers met net veel ervaring zijn.

Anciënniteit voor het ganse ziekenhuis (uitgedrukt in jaar)
Gemiddelde					

17,00

Standaarddeviatie			

11,77

Minimum					

0,13

Maximum					

44,53

Mediaan					

15,53

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie
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10 Gewoon bijzonder
gewoon
Kaartspel ‘Open Kaart’
In 2017 vonden in het kader van 175 jaar GGZ volgende
waardevolle evenementen plaats.
Op 27 januari werd een: persvoorstelling gegeven
van “Open Kaart”. “Open Kaart” is een kaartspel dat
de bespreekbaarheid rond thema’s m.b.t. geestelijke
gezondheid bevorderd.
Ontdek hier het filmpje dat TV-Limburg maakte: http://www.
bijzondergewoon.be/2017/02/02/ons-kaartspel-op-tvl/
Op 16 februari opende minister Vandeurzen de
tentoonstelling “Maatschappij / Psychiatrie”, een
samenwerkingsverband met o.m. de provincie Limburg,
museum Dr. Guislain, museum De Mindere, Erfgoedcel
Haspengouw en de stad Sint-Truiden.
Op 23 april viert - in een bijna volle Minderbroederskerk
- Asster een mooi verzorgde dankviering als afsluiting
van hun jubileum “175 jaar GGZ Sint-Truiden”.
Die zondagnamiddag vond in het museum De Mindere
– onder het thema “Take Care” – ook een bijzondere
tentoonstelling plaats. Kinderen van de kinder- en
jeugdpsychiatrische afdeling Spika (Asster, Sint-Truiden)
en de leerlingen van de Katholieke Centrum School te
Sint-Truiden traden op een bijzondere manier met elkaar in
dialoog. Het resultaat ervan werd tentoongesteld.
Ook werd het Sterreverhaal voorgesteld, een verhaal
waarbij kinderen stil kunnen staan bij “kwetsbaarheid”.

Minister Vandeurzen opende de tentoonstelling

Heel wat eregasten bij de slotviering. Hier o.m. met burgemeester Veerle Heeren

Voorstelling kunstproject “Take Care”
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Dankviering als afsluiting van het jubileum “175 jaar GGZ Sint-Truiden”
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Gespecialiseerde zorg in
zorgclusters
Spika: kinderen en jongeren tot 18 jaar
Voor Spika onthouden we voor 2017 de doorlichting door de
Vlaamse overheid zowel op vlak van vrijheidsbeperkende
maatregelen (VBM) als van onderwijs.
In uitvoering van de beleidsbrief van minister Vandeurzen
werd er een thematische inspectieronde VBM
(vrijheidsbeperkende maatregelen) in de psychiatrische
afdelingen voor kinderen en jongeren uitgevoerd. Spika
kreeg onaangekondigd bezoek op 07/03/2017.
Het was een grondige inspectie waaruit duidelijk bleek dat
je moet zeggen wat je doet maar vooral ook moet aantonen
dat je doet wat je zegt. Spika kreeg een vrij gunstig rapport
met enkele aanbevelingen. Positief hieraan was dat dit ons
een impuls gaf om ons eigen beleid rond VBM opnieuw
onder de loep te nemen en waar mogelijk aan te passen.
Onze clusterwerkgroep agressie ‘Safety First’ speelt hierin
een belangrijke rol.

De inspectie onderwijs kregen we negen dagen later
(16/03/2017) op bezoek. Ook deze inspectie was een
grondige doorlichting van zowel het aanbod, de dossiers
als de accommodatie. Deze inspecteurs waren onder de
indruk van de professionaliteit van onze leerkrachten en
hun aanbod. Ook hier kregen we een gunstig rapport en
waren de aandachtspunten eerder beperkt.
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Omdat de middelen voor onderwijs beperkt zijn, de overheid
voor een deel van onze opgenomen jongeren geen middelen
voorziet en de oprichting van een Ziekenhuisschool nog niet
voor onmiddellijk is, hebben we een overleg gehad met het
kabinet onderwijs. Resultaat was dat we een project rond
‘tijdelijk onderwijs aan huis’ (TOAH) hebben opgestart voor
het schooljaar 2017-2018. De praktijk zal moeten aantonen
of dit een haalbaar project is en blijft.
In 2017 werden ook 2 nieuwe werkgroepen binnen onze
cluster geïnstalleerd: SO What en WESP.
“SO What” is een werkgroep samengesteld uit referentiepersonen van iedere leefgroep die onder leiding van de API’s
(aanspreekpersoon integriteit) het beleid rond seksualiteit
mee aanstuurt en realiseert. Het is een uitvloeisel van de
werkgroep seksueel grensoverschrijdend gedrag die de 4
K-diensten van Limburg in 2015 hebben opgericht.

WESP is een gelijkaardige werkgroep die het beleid rond
suïcidepreventie mee behartigt en realiseert.

Naast deze nieuwe initiatieven hebben we in 2017
ook ingezet op de teamwerking. Als antwoord op de
medewerkerstevredenheidsbevraging werden 2 doelstellingen weerhouden voor ons beleidsplan: leren geven
van feedback en het verhelderen van verwachtingen naar
mekaar.
Voor het leren geven van feedback werd beroep gedaan
op een externe expert, Tilda Duchamps, die ons leerde
‘verbindend te communiceren’.

De Zeilen 1: jongvolwassenen tot 25 jaar
Het zorgen voor jongeren met vaak ernstige psychiatrische
stoornissen vereist zorg met veel nuance en sensitiviteit,
maar ook met duidelijkheid en doorzettingsvermogen. Het
team van De Zeilen 1 heeft in 2017 hard gewerkt om deze
zorg verder vorm te geven. Het is deze focus op de inhoud
van de zorg die hen recht heeft gehouden in een bewogen
jaar.
In het kader van het onderzoeksproject, ‘Attachment
Based Family Therapy: implementatie en adaptatie van
een evidence-based behandelmodel in een residentiële
setting voor jongvolwassenen’, zijn volgende stappen
genomen:

Voor het verhelderen van de verwachtingen werden de
principes van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)
gehanteerd waarbij we de eerste aanzet gegeven hebben
om de zorgpaden van de patiënten te expliciteren. We
hopen deze in 2018 te kunnen finaliseren.
Ook voor onze jongeren waren er in 2017 specifieke
activiteiten die het therapeutisch aanbod opfleurden:
het bezoek van een echte dwergpony bij de allerkleinsten
en twee clowns van Clownsense die een hele dag in alle
leefgroepen de boel op stelten zetten. Ook konden weer
enkele jongeren genieten van enkele uren ‘hondentherapie’.
Belangrijk te vermelden is dat zowel van onze jongeren als
hun ouders in 2017 een eerste tevredenheidsbevraging
werd afgenomen.
De bevraging die voor volwassenen wordt gehanteerd werd
hiervoor vertaald naar kinderen en jongeren.

- Het vertalen van ABFT naar een conceptueel
begeleidingskader en stapsgewijze implementatie van het
begeleidingskader op teamniveau, in nauwe samenwerking
met KU Leuven en Drexel University, werd gecontinueerd
en verdiept.
- Dit kader wordt tijdens wekelijkse intervisies verder
uitgewerkt en geoefend.
- De verdere vertaling naar de doelgroep en context vindt
plaats door middel van verschillende teamdagen tijdens
dewelke de werkzaamheden van diverse werkgroepen werd
overlopen, het therapieprogramma en de afdelingsregels
werden aangepast en verhelderd.
- Tevens zijn de voorbereidingen lopende voor zowel
het kwalitatieve als kwantitatieve onderzoek, en dit in
samenspraak met onze partners KU Leuven en Drexel
University.
- Verder werd in 2017 een crisisontwikkelingsmodel
uitgewerkt voor acting-out en de aanpak ervan vanuit
gehechtheid. Ten gevolge hiervan is er een duidelijke
afname van het aantal afzonderingen op te merken in het
voorbije jaar.
De opgedane ervaringen worden via publicaties, trainingen
en workshops uitgedragen naar het team en het werkveld.
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De Zeilen 2: volwassenen met een
verstandelijke beperking en bijkomende
psychiatrische problemen
Zoals aangekondigd zijn in 2017 de functies crisis en
outreach geïntensifieerd. Deze functies zijn uitgewerkt
in een dossier vanuit het samenwerkingsverband
‘Volwassenen met een verstandelijke beperking en
psychische en/of ernstige gedragsproblemen’. De functie
crisis wordt waargenomen door de afdeling De Zeilen 2.
Zij beschikken nu over een Bed-Op-Recept, dat mede
aangestuurd wordt door de Mobiele Werking Dubbele
Diagnose Limburg (MWDDL). De MWDDL neemt de functie
outreach op voor de provincie Limburg. Deze mobiele werking
functioneert als back-up van de reguliere mobiele teams.
Indien zij geconfronteerd worden met casussen waarvoor
er onvoldoende specifieke expertise voorhanden is, kan
men beroep doen op de geïntensifieerde functies, zoals
de MWDDL. Afstemming en evaluatie van deze functies
worden opgenomen binnen het samenwerkingsverband.
Inzake het project Dubbele Diagnose, waarbij de Vlaamse
overheid bijkomende VTE investeert om de residentiële
zorg voor onze doelgroep te versterken, was 2017 het
derde en laatste werkingsjaar. In samenwerking met
de partnerziekenhuizen, psychiatrisch centrum SintAmandus te Beernem en psychiatrisch centrum Caritas
te Melle werd een eindrapport opgesteld. De conclusies
bevestigen de kwetsbaarheid en complexiteit van de
noden die deze doelgroep vertoont, en de stijgende
druk in de behandelsettings en VAPH-voorzieningen. Er
zijn voorstellen geformuleerd om de invoering van de
Persoonsvolgende Financiering (PVF) vorm te geven in de
geestelijke gezondheidszorg. Deze zullen verder uitgewerkt
worden in de continuering van dit project op de betreffende
afdelingen.
De Zeilen 2 werkt ten slotte ook actief mee aan het
netwerk ‘zorg voor geïnterneerden’. Naast deelname
aan het project ‘Mobiele Forensische Outreach’, wordt
ook behandeling aangeboden. Vanuit de samenwerking
met Multiversum en PZ Bethaniëhuis is het aantal bedden
met een upgrade voor dit behandelaanbod verdubbeld. Dit
samenwerkingsverband beheert momenteel 8 bedden voor
de drie locaties. Er is een gedeelde visie op aanmelding,
steeds vertrekkende en gericht op het maken van trajecten,
waarbij een kwalitatieve en resultaatgerichte uitstroom uit
de gevangenis het doel is.
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De Lier: volwassenen met angsten stemmingsstoornissen,
persoonlijkheids- en somatoforme
stoornissen
2017 is voor De Lier het jaar van de voorbereiding.
Voorbereiding op 2018 met een nieuw zorgstrategisch plan,
een plan waarin we gaan van 90 bedden naar een toekomst
van 59 bedden. Het aantal bedden van de dienst wordt dus
met dertig verminderd, waarbij de vrijgekomen middelen
gaan naar het verder ontwikkelen van de twee dagklinieken,
de intensifiëring van de continuïteitswerking en behandeling
in de thuissituatie via het project Reling.
Ons nieuwe plan is vertrokken vanuit (1)
visie op
behandeling van onze doelgroep, gesteund door
wetenschappelijk onderzoek, (2) het huidig aanbod en de
noden hierin, (3) het perspectief van patiënt en verwijzers.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten kwamen we uit
bij een drieledig aanbod binnen de cluster De Lier. Namelijk:
1. Een crisiswerking die duidelijk onderscheiden is
voor patiënten met een acuut psychiatrisch probleem.
2. Een residentiële werking voor patiënten die baat
hebben bij een intensief therapeutisch aanbod.
3. Een dagbehandeling voor patiënten die baat
hebben bij een intensief therapeutisch aanbod maar
daarnaast nog andere rollen in de maatschappij
kunnen opnemen.
Wat de crisiswerking betreft verkleinen we onze capaciteit
van 30 naar 20 bedden. We willen in het nieuwe plan
patiënten een minder restrictieve setting aanbieden, die
therapeutisch effectief is en voldoende veilig, wat hopelijk
zal resulteren in een differentiatie van afdeling De Lier 1 in
een gesloten eenheid én open eenheid terwijl de afdeling
nu volledig gesloten is.
Onze residentiële behandelplaatsen zullen gereduceerd
worden tot 38 plaatsen (in plaats van 60) die we indelen in
4 modules. Dit zal ten vroegste gerealiseerd worden in het
najaar van 2018. Van de 38 plaatsen zijn er 8 voorzien voor
patiënten met een somatoforme stoornis.
Dit vormt de eerste module, actieve revalidatie en
therapie. Een tweede module - activatie - met 10
behandelplaatsen voorzien we voor ernstig depressieve en/
of angstige patiënten.
De derde module - herstel - is bedoeld voor patiënten die
veelal langdurige en/of meermaalse behandelingen achter
de rug hebben en waar we ons engageren tot het concreet
aanleren van vaardigheden zodat patiënten zelf weer de

regie over hun leven kunnen opnemen in de mate van het
mogelijke. We zetten daar in op: van betekenis zijn, een
doel hebben, nodig zijn en het belang van deelnemen
aan de maatschappij. In de laatste, vierde, module stabilisatie - voorzien we 10 plaatsen voor patiënten
met een persoonlijkheidsstoornis die een periode van
destabilisatie in gedrag, emoties, relaties… doormaken en
in die mate ontregeld zijn, dat een intensieve stabiliserende
behandeling noodzakelijk is.
In onze dagklinische behandeling bieden we twee
mogelijke vormen van therapie aan.
Enerzijds hebben we een therapeutisch aanbod gestoeld
op de integratie van principes van de derde generatie
gedragstherapie: ACT (Acceptance and Commitment
Therapy),
DGT
(Dialectische
gedragstherapie),
schematherapie: IGT (Integratieve gedragstherapie). Zij
zullen 4 modules aanbieden.
Anderzijds zullen we een nieuw aanbod hebben
vanaf juni 2018 dat zich richt op mensen met een
persoonlijkheidsstoornis en dat werkt vanuit de Mentalization
Based Therapy (MBT).
Dit programma wordt opgebouwd onder begeleiding van

prof. Patrick Luyten van de KU Leuven en Liesbeth Nijssens
van MBT Nederland.
Deze behandelprogramma’s richten zich op mensen die
langdurige problemen ervaren met het herkennen en
hanteren van gevoelens, die een negatief zelfbeeld hebben
en die te maken hebben met intense emotionele spanning.
Hierdoor neigen zij naar impulsief gedrag en hebben ze
het moeilijk om betekenisvolle relaties te ontwikkelen
met mensen die ze kunnen vertrouwen. We bieden hier,
afhankelijk van de ernst van de problematiek, een 2-, 3- of
4-daags programma voor aan.
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Schematische weergave van de
toekomstige modules binnen De Lier.

Om de kwaliteit van onze zorg nog te verbeteren werden
in 2017 extra initiatieven genomen:
- in het voorjaar van 2017 openden we onze comfortroom
op De Lier 1. Dit na veel voorbereidend werk door een
groepje van medewerkers, de technische dienst en
Melanie Welsh als trekker
- alle medewerkers van De Lier kregen de kans om
twee opleidingsmomenten te volgen rond verbindende
communicatie
- er werd voor gekozen om muziektherapie als vaste
waarde te beschouwen in ons therapeutisch aanbod
- op De Lier 2 en De Lier 4 werd er deftig aan de slag
gegaan met handboeken en bijscholingen rond ACT

Alle medewerkers zetten zich bijzonder hard in voor de
patiënten zodat zij zo weinig mogelijk voelen van de
veranderingen.
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Libra: volwassenen met
afhankelijkheidsstoornissen
In 2017 werd er in de cluster Libra grondig nagedacht over
de huidige tendensen in de GGZ en hoe we ons zorgaanbod
hierop kunnen blijven afstemmen. De bewegingen binnen
vermaatschappelijking van zorg prikkelden ons om meer
netwerkgericht te denken. Het intensiever samenwerken
met partners alsook het maximaal betrekken van het
systeem van de patiënt kregen een hoge prioriteit.
Samen met de teams werd er gezocht naar initiatieven die
het systeem rondom de patiënt meer kunnen betrekken
doorheen de behandeltrajecten. Enkele gerichte acties
verscherpten onze focus en leidden tot concrete plannen
die we in het kader van intensifiëring van zorg verder willen
verfijnen.
Libra 3, behandeltraject voor illegale drugsverslaving,
stippelde een proces uit om naast een langdurig
behandeltraject ook tot een crisis- en kortdurend
behandelaanbod te komen. Deze inhoudelijke maar
ook organisatorische denkoefening werd samen met
het team gedaan, waarin ook de stem van de patiënt
niet werd vergeten. Het team heeft de ambitie om in de
lente van 2018 vier crisisbedden, vier bedden voor een
kortdurende behandeling en tien bedden voor een langdurig
behandeltraject te operationaliseren. Op die manier willen
we een divers behandelaanbod creëren dat flexibel kan
inspelen op de noden van patiënten en onze zorgpartners
binnen de regio.
In het kader van het masterplan internering maakt de
overheid extra middelen vrij om geïnterneerden maximale
behandelmogelijkheden aan te bieden. Hierbij werd ook de
module SGS, zorgaanbod voor plegers van seksuele feiten,
een optie tot uitbreiding aangeboden. In nauw overleg met
directie en overheid werd beslist om de unit uit te breiden
met 4 extra bedden en werd een upgrade voor 4 bedden
toegekend. Binnen de nieuwe maximumcapaciteit van 16
bedden worden er permanent 6 plaatsen voorzien voor
geïnterneerden.
Om deze extra bedden in januari 2018 operationeel te
krijgen, werd een kleine race tegen de klok gevoerd.
Accommodatie werd aangepast, behandelprogramma’s
kregen vernieuwde accenten, bijkomende medewerkers
werden aangeworven waarbij ook de discipline van
criminoloog aan het team werd toegevoegd. Het team
beschikt hierdoor over de nodige middelen om het reeds

gedifferentieerd aanbod verder te verfijnen. Tevens wordt de
tendens van verwetenschappelijking verdergezet en krijgen
risicotaxaties een centrale plaats in het behandelproces.
De clusterwerkgroep ‘familiewerking’ realiseerde opnieuw een gespreid aanbod voor familieleden en
aanverwanten van patiënten. Er werden doorheen het
jaar vier avondbijeenkomsten georganiseerd waarop
gemiddeld 25 personen aanwezig waren. Er werd gericht
informatie gegeven over verslaving maar ook voldoende tijd
uitgetrokken om met elkaar in dialoog te gaan teneinde het
systeem zoveel mogelijk versterkende handvatten aan te
kunnen reiken.
De werkgroep ‘gokken’ zorgde, in samenwerking met
het CAD en de kernteams, voor gerichte versterkingen
binnen het zorgaanbod gokverslaving. Patiënten met een
middelenafhankelijkheid hebben immers een verhoogd
risico op een gokproblematiek waardoor een grotere
waakzaamheid aangewezen is. Er werd een werkboek
met individuele opdrachten voor patiënten ontwikkeld en er
werden tools voor de teams aangereikt.
Om meer verbinding te creëren met onze partners,
organiseerde het clusterbeleidsteam een ‘denkvoormiddag’
met het CAD (Centrum voor Alcohol- en andere
Drukproblemen Limburg) en het CAW (Centrum Algemeen
Welzijnswerk). Dit verschafte ons extra inzichten over ieders
werking, toekomstgerichte ideeën alsook beperkingen. We
hopen in de toekomst nauwer met elkaar samen te werken,
meer expertise te delen en afgestemd in te spelen op een
veranderend zorglandschap.
Verder werden gerichte inspanningen geleverd om de
zorgcontinuïteit te versterken. Een flexibel en mobiel
inzetbaar zorgaanbod werd uitgewerkt. Geplande maar
ook ongeplande afwezigheden kunnen hierdoor worden
opgevangen en zorgen voor een alternatief aanbod tot
grotere tevredenheid van patiënten en medewerkers.
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Orion: psychose
De zorgcluster Orion mag tevreden terugblikken op een jaar
waarin we opnieuw de focus konden leggen op zorginhoud
en waarbij het aspect van zorgorganisatie minder onze
aandacht vroeg.
Zeer ijverige beleidsteams en enthousiaste medewerkers
hebben hard gewerkt om de kwaliteit van zorg op een
hoger niveau te tillen. Maar laten we ook niet té perfect
willen zijn. In deze energieke flow, dreven ook een aantal
knelpunten en tekorten mee, waarbij we getracht hebben ze
te remediëren en er uit te leren.
Graag delen we met u de meest belangrijke thema’s
waarrond het afgelopen jaar gewerkt werd in het
clusterbeleid.
Ook al kon er nog geen uitvoering gegeven worden
aan het zorgstrategisch plan (ZSP), toch werd er een
clusterwerkgroep geïnstalleerd die het plan implementeerklaar maakt. Vier grote beleidstopics bepaalden de
agenda: personeelsstromen in tijden van bedbevriezing,
optimaal benutten van beschikbare
infrastructuur,
patiëntenbetrokkenheid en het optimaliseren van therapieinhoud. Een belangrijk onderdeel van het ZSP is de
integratie van de dagfunctie binnen de residentiële
settings. We hopen op deze manier een écht naadloos
zorgtraject te kunnen aanbieden aan deze kwetsbare
doelgroep. Om dit te kunnen opvolgen wisten we een
aantal indicatoren vast te leggen die een voor- en nameting
toelaten. Een belangrijk onderdeel van het ZSP, is het
versterken van de samenwerking met onze belangrijkste
zorgpartners o.a. beschut wonen en mobiele teams. Hiertoe
werden beleidsmedewerkers van o.a. Bewust, Mobiel
B-Zuid en Basis uitgenodigd voor kennismaking, overleg en
het delen van gezamenlijke uitdagingen. In 2018 zetten we
dit verhaal verder en kijken we naar het werkingsgebied van
Reling West/Noord.
De VTO-clusterwerkgroep (vorming-training-opleiding),
opgestart in 2016, heeft het eerste deel van haar
vormingspakket ‘psychosezorg’ uitgerold en aangeboden
aan alle (nieuwe) teamleden van de zorgcluster Orion. Ook
de begeleiding van onze netwerkpartners Bewust (beschut
wonen) en mobiele teams Reling konden deelnemen.
Het vormingspakket is gebaseerd op de meest recente
wetenschappelijke ontwikkelingen rond de behandeling
van psychose en schizofrenie. De vorming werd integraal
gegeven door eigen medewerkers. Er was duidelijk
nood aan vormings-ondersteuning, wat bleek uit de
talrijke opkomst en de hoge mate van tevredenheid.
Volgende thema’s werden aangeboden: informatie
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over het ziektebeeld/basisvaardigheden communicatie/
psycho-sociale interventies/sociale en juridische thema’s/
medicamenteuze behandeling. In 2018 volgt het tweede
pakket met thema’s zoals: in gesprek met psychose/de
sociale kaart/KOPP/in gesprek met het gezin/psychose
en drugs/psychotherapeutische interventies/patiënt- en
familieparticipatie/zingeving en spiritualiteit.
De matige score bij het thema ‘continuïteit van zorg’ bij
mutaties (uit de medewerkers- en patiëntenbevraging)
was de aanzet voor een PDCA-georiënteerd (Plan Do
Check Act) project om verwachtingen, checklisten en
informatieoverdracht bij mutaties ‘intern’ af te stemmen.
Dit leidde tot een gedeeld mutatieformulier in het EPD
(Elektronisch PatiëntenDossier). Gelijktijdig werd voor
de patiëntenbesprekingen éénzelfde EPD-formulier
geïntroduceerd voor alle Orion-afdelingen, op basis van
behandeldoelstellingen.
In kader van het herstelconcept, vormt familie- en
patiëntenparticipatie een belangrijk onderdeel. Binnen de
cluster is er een multidisciplinaire werkgroep opgestart om
de nodige handvatten te ontwikkelen naar implementatie in
de dagelijkse werking van de Orion-afdelingen.
Ook op afdelingsniveau werd ingezet op het continu
verbeteren van het opname- en behandelaanbod.
• Orion 1 heeft haar werking rond ‘open/gesloten afdeling’
geëvalueerd én gecontinueerd. Globaal is er een grote
tevredenheid zowel bij patiënten als personeel.
• Orion 2 heeft de vele, al dan niet tijdelijke personeelswissels
binnen het (kern)team goed geabsorbeerd waardoor de
huidige DD-werking kon worden verdergezet.
• Orion 3 heeft naast het implementeren van
‘signaleringsplannen’,
de
komende
bedbevriezing
aangegrepen voor een grondige hertekening van de
behandelvisie en dito werking. Hiervoor is ze in dialoog
gegaan met haar belangrijkste stakeholders.
• Orion 4 heeft naarstig verder werk gemaakt om in het
kader van het ZSP, de integratie van de dagfunctie bij de
residentiële behandeling, naadloos te laten aansluiten.

Sirius: ouderenpsychiatrie
2017 is voor de zorgcluster Sirius een jaar van realisaties
én vooral ook één van vele voorbereidingen.
Ter voorbereiding van 2018 en de daaropvolgende jaren,
werd gestart met het optimaliseren van het zorgpad. Deze
schematische voorstelling van een behandelverloop moet
de interdisciplinaire teams ondersteuning bieden om zowel
een afgestemde behandeling aan te bieden volgens de
actuele evidenties én rekening te houden met de feedback
van de patiënt en zijn omgeving. We kiezen er ook voor
om dit zorgpad te kunnen individualiseren. Gezamenlijke
besluitvorming willen we hierbij zo veel als mogelijk
nastreven.
Het is de ambitie om deze aangepaste versie te
operationaliseren medio 2018.
Hierin geïntegreerd valt ook het voorbereidend werk rond
het houvastplan. Dit communicatie-instrument en een
daardoor aangepast therapieprogramma willen we in het
voorjaar 2018 gebruiken.
Het is de bedoeling dat we in 2018 het zorgstrategisch plan
uitvoeren. Onze voornaamste ontwikkelingen omvatten
een omschrijving van de criteria van intensievere en
gespecialiseerdere psychiatrische behandeling voor
ouderen. Ook kwamen er nieuwe interne afspraken omtrent
het opnamebeleid.
Zonder hiervoor al middelen te hebben, merken we op dat
de intensiteit van behandelen blijft stijgen. De gemiddelde
verblijfsduur daalt, terwijl het aantal opnames stijgt. Dit
heeft een grote impact op de invulling van het behandel– en
therapeutisch aanbod. Daarnaast heeft dit ook een impact op
de intensiteit van het zorgoverleg, zowel met professionelen
in het netwerk, als met familie en mantelzorgers.

Om dit intensiever werken ook kwaliteitsvol te laten verlopen,
blijven we hard inzetten op de competentieontwikkeling
van alle medewerkers.
- Door hen interne vorming aan te bieden over specifieke
thema’s binnen de ouderenpsychiatrie.
- Door externe vorming aan te moedigen.
- Door het lerend klimaat op elke afdeling te ondersteunen.
Onder meer daarom investeerde elke afdeling in de
samenwerking, de interne dialoog, de afstemming of de
onderlinge feedback.
In 2017 werd ook meer aandacht geschonken aan de
verdere afstemming met het netwerk. Af en toe draaiden
we proef met het mee ondersteunen van psychiatrische
zorg in de thuissituatie. Gezien de positieve resultaten,
werd de outreachende coaching van een aantal teams
van woon- en zorgcentra verder gezet. Binnen dit thema
participeren we ook aan een ESF-project van de KHLim:
“innovatie door exploratie”.
Ook werd in samenwerking met het ouderenteam van het
CGG-LITP gestart met regionale overlegmomenten. Op
deze momenten wordt samen met de netwerkpartners
intervisie gehouden over casuïstiek en educatie.
En om de cirkel rond te maken, zijn we in 2017 ook
gestart met overleg met een architectenbureau. Dit om de
infrastructuur van Sirius 1 en 2 vanaf het najaar 2018 te
verfraaien.
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Enkele cijfergegevens
vzw Asster
Asster gaat cijfermatig verder op dezelfde lijn.
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal medische opnames, gedwongen opnames, gemiddelde verblijfsduur en de
patiënttevredenheid over PZ Asster in 2017.

Opnames
Aantal medische opnames per jaar
Het aantal medische opnames
blijft relatief stabiel binnen
PZ Asster. Alhoewel dat er in
2017 een nieuw recordaantal
medische opnames werden
gerealiseerd (nl. 2169 opnames),
wordt er gedurende de laatste
drie jaren een plateau gevormd.
Deze 2169 opnames hebben
betrekking op 1607 personen.
Dit is een stijging van 3% ten
opzichte van 2016 en is opnieuw
een maximum.

Verdeling eerste opname/heropname per jaar
120%

De verhouding van het aantal
eerste opnames blijft stabiel in
vergelijking met de vorige jaren.
Voor 803 personen, of de helft
van het aantal opgenomen
personen, betrof het een eerste
opname in PZ Asster in 2017.
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Eerste opname

Gedwongen opnames
Na een tijdelijke daling in 2016, blijft de stijging van het aantal gestarte gedwongen opnames zich in 2017 verder zetten (nl.
382 gedwongen opnames) binnen PZ Asster.

Aantal gedwongen opnames
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Verblijfsduur
Na een kleine stijging in 2016, is de gemiddelde verblijfsduur
bij ontslag in 2017 terug gedaald naar 90 dagen. Dit is de
laagste gemiddelde verblijfsduur voor PZ Asster in het
laatste decennium. 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 verblijft. Deze groep
blijft vrij stabiel over de jaren heen.

200

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 (puntmeting
op 5 december). De gemiddelde verblijfsduur van deze
groep bedraagt 214 dagen. Deze groep bevat patiënten die
gedurende een langere periode deeltijds zijn opgenomen in
onze dagklinieken.

Gemiddelde verblijfsduur bij ontslag
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Patiëntentevredenheid
Algemene tevredenheid
In 2017 nam PZ Asster opnieuw deel
aan de Vlaamse Patiëntenpeiling
van het Vlaams Indicatoren Project
voor GGZ (VIP²). Onze patiënten die
deelgenomen (n = 346) hebben aan
deze bevraging, gaven het ziekenhuis
PZ Asster een gemiddelde score van
7.3 voor hun algemene tevredenheid.
Deze score komt overeen met de
gemiddelde score van alle Vlaamse
psychiatrische ziekenhuizen (met
een gemiddelde score van 7.5) en
is vergelijkbaar met onze score van
2016.
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PZ Asster wordt door 81% (33%
Zeker Wel, 48% Waarschijnlijk Wel)
van de bevraagde patiënten in 2017
aanbevolen aan vrienden en familie
(figuur 6). Deze score komt overeen
met het resultaat van 2016 en is
analoog met het gemiddelde van de
sector (psychiatrische ziekenhuizen).
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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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