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Verbinding is het
sleutelwoord
Asster kiest radicaal voor “verbinding”. Betrokkenheid van de patiënt en zijn naasten en een
goede samenwerking met medewerkers (op diverse niveaus) binnen het ziekenhuis en met
partners binnen onze netwerken zijn meer dan ooit noodzakelijk om de patiënt kwaliteitsvolle en mensgerichte zorg te kunnen bieden. Zowel inhoudelijk, als structureel wil
Asster hier verder op inzetten.
Elke dag opnieuw zetten onze medewerkers zich op een deskundige, geëngageerde en
dynamische wijze in om de patiënt (en zijn naasten) echt bij te staan zodat hij in staat is om
een zo waardig en betekenisvol mogelijk leven uit te bouwen ... een leven dat hem voldoening geeft. Deze finaliteit staat mooi verwoord in onze intentieverklaring. Dat is en blijft onze
kernopdracht, daar willen wij blijven voor gaan, met passie!
Het ziekenhuis is volop in transitie en neemt vandaag een heel andere rol op dan bv. 10 of
20 jaar geleden. Cijfers in dit jaarverslag maken dit duidelijk. Op diverse domeinen speelt
Asster op een proactieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen: op vlak van kwaliteit, op vlak
van infrastructuur, op vlak van mensgerichte zorg, op vlak van deskundigheidsontwikkeling, op vlak van zorgondersteuning, ... Asster maakt zich klaar om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.
In de 10 hoogtepunten schetsen wij in het kort enkele belangrijke ontwikkelingen die in het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. In een tweede deel gaan wij dieper in op nieuwe
ontwikkelingen binnen de diverse clusters van het ziekenhuis. Wij sluiten af met enkele
cijfers.
In dit jaarverslag krijgt PVT een apart hoofdstuk. De lezer kan zich vergewissen van de
eigen, dynamische werking van ons verzorgingstehuis.
Wij danken alle medewerkers voor hun gewaardeerde inzet. Dat zij een ster mogen blijven,
een lichtpunt zijn... vooral op die momenten dat voor de patiënt alles duister lijkt. De vele
sterren van Asster zorgen samen voor heel veel licht. Dank.
Jaak Poncelet
algemeen directeur

Inhoud
2018 in 10 punten samengevat
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Gespecialiseerde zorg in zorgclusters
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Gewijzigde rol van het psychiatrisch ziekenhuis
Evolutie aantal medische opnames

Asster zit weer in een transitie-modus en staat voor zeer
grote uitdagingen: uitdagingen die vele mogelijkheden
en kansen insluiten, maar die ook bezorgdheden en
extra werk met zich zullen meebrengen.
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De voorbije jaren is het ziekenhuis grondig gewijzigd:
sinds 2014 worden er in Asster jaarlijks meer dan 2000
opnames gerealiseerd.
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Opvallend is het hoog aantal gedwongen
opnames.
Asster is hierin koploper op federaal niveau.
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Ook de complexiteit en de ernst van de zorgvragen
zijn toegenomen. De verblijfsduur van de opgenomen
patiënt daalt. Het ziekenhuis is – globaal gezien – meer
acuut geworden. Na een kleine stijging in 2016 is de
gemiddelde verblijfsduur bij ontslag in 2018 verder
gedaald tot 84 dagen oftewel het laagste niveau in de
voorbije jaren.
Tegelijkertijd vraagt de overheid om de beweging naar
meer gemeenschapsgerichte zorg verder te zetten
en meer aandacht te besteden aan continuïteit van
zorg en zorg op maat.
Asster wenst met deze gewijzigde context rekening
te houden. In 2018 werd door de Raad van Bestuur
een zorgstrategisch plan goedgekeurd, waarbij het
ziekenhuis meer dan 80 bedden buiten gebruik wil
stellen om (1) de mobiele teams te versterken en
(2) de zorg te intensifiëren. Het ziekenhuis wenst de
bedcapaciteit van de meeste afdelingen te verkleinen
en het aantal meerpersoonskamers tot een minimum te
beperken. De combinatie van “intensifiëring van zorg”
en renovatie/nieuwbouwprojecten moet het comfort en
de verblijf- en behandelcontext van de patiënt doen
verhogen.
Het doel is om beide projecten in 2019 uit te rollen.
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2 Kwaliteitsvolle zorg binnen Asster: onze prioriteit
Naast de ingrijpende uitrol van een nieuw elektronisch
zorgdossier en het voortzetten van het Planetree traject,
werd er ook via andere projecten ingezet op kwaliteitsvolle
zorg in brede zin.

Verbeteren herstelondersteunende
zorg en optimaliseren klinische zorgprogramma’s

alle medewerkers steeds te informeren over de meest
actuele informatie van de overheid met betrekking tot deze
belangrijke verdere hervorming van het GGZ-landschap.
Binnen het netwerk Reling werd met alle partners samen
een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities
& Threats) uitgewerkt met het oog op een verdere daling
van de ziekenhuisbedden.

Qua herstelondersteunende zorg volgden een aantal
medewerkers de opleiding om een ROPI (Recovery
Oriented Practices Index) audit te kunnen uitvoeren. Een
audit waarbij een afdeling of dienst de eigen mate van
herstelgerichtheid werken kan laten testen. Er werd werk
gemaakt van het opstellen van een vrijwilligerscontract met
onkostenvergoeding voor ervaringsdeskundige vrijwilligers.
De uitwerking van de eerste sessies van de herstelacademie
Limburg gebeurde mede met de inzet van een psychologe
van Asster. Vanuit Libra werd een dag georganiseerd
rond zelfhulpgroepen in samenwerking met ZOPP
Limburg (ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie),
samenwerkingsinitiatief van het Vlaams Patiëntenplatform
vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw voor zelfhulpondersteuning en
patiëntenparticipatie. Ook de vormingreeks binnen Asster
rond geweldloze communicatie ondersteunt medewerkers
in een andere, meer herstelondersteunende, wijze van
communiceren met patiënten en met elkaar.

Clinical leadership

Wat de klinische zorgprogramma’s betreft gebeurden
er in heel wat clusters inhoudelijke vernieuwingen, elders
beschreven in dit jaarverslag. Het voorbereiden van een
nieuw uniform patiëntendossier inspireerde de clusters
daarnaast ook in het beter beschrijven en structureren van
hun zorgprogramma’s. Alsook in het beter organiseren
van het overleg rond de patiënt in het kader van zijn
therapeutische doelstellingen.

Nieuwbouw- en renovatieprojecten

Beddenafbouw en intensifiëring

Suïcide- en agressiepreventiebeleid

De voorbereiding van de tweede fase van beddenafbouw
in het kader van artikel 107, bracht ook een inhoudelijk
denkproces op gang rond enerzijds de uitbreiding van
de mobiele teams, maar anderzijds ook met betrekking
tot de wijze waarop er in Asster intensieve zorg kan
geboden worden aan patiënten. Er werd zowel nagedacht
over de inhoud van de werking, als over effecten m.b.t.
personeelsomkadering en aangepaste infrastructuur.
Via regelmatige informatiemomenten probeerden we

Er ging ook heel wat aandacht naar het samenbrengen
en doorsturen van informatie over onze werking zowel
algemeen, als met betrekking tot suïcidepreventie en
vrijheidsbeperkende maatregelen ten behoeve van de
overheid in het kader van een nakende inspectie. Een
inspectie die uiteindelijk begin 2019 kon plaatsvinden.

Een wijzigend GGZ-landschap met meer geïntegreerde zorg
in netwerkverband en een beoogde verdere vermindering
van het beddenaantal deed ons ook verder werken aan een
gewijzigde aansturing van het ziekenhuis, geïnspireerd door
het clinical leadership-denken. Werkgroepen gingen aan de
slag om de functie van de zorgmanagers toekomstgericht
om te buigen tot deze van transmurale zorgmanagers
en om gestalte te geven aan een ziekenhuisbrede
ondersteuning van de zorg door stafmedewerkers. Een
tweede opdracht was het vinden van manieren waarop
afdelingshoofden beter ondersteund kunnen worden en
meer tijd kunnen vrijmaken voor hun clinical leadership. Zo
startte bijvoorbeeld het project Dehora voor betere richtlijnen
en ondersteuning m.b.t. gezond roosteren en werd de
logistieke ondersteuning voor afdelingen op campusniveau
aangepast. Om afdelingen beter op elkaar af te stemmen
ging ook een nieuw maandelijks overleg van start.

Zowel in het PVT als op de afdelingen Sirius
(gerontopsychiatrie), Spika (kinderen en jongeren), De
Zeilen 1 (jongvolwassenen) en De Zeilen 2 (dubbeldiagnose
psychiatrische problematiek en mentale beperking) werd
met een groep medewerkers nagedacht over de juiste
indeling en structuur van verwachte nieuwbouw- en
renovatieprojecten.

Een aantal medewerkers van Asster zette mee de
schouders onder de aanzet tot een nieuwe ethische
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adviestekst van de groep Broeders van Liefde met
betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg.
De intensifiëring van onze zorg, die gepaard gaat met de
confrontatie met meer patiënten in ernstige crisissituaties,
inspireerde ook afdelingen om verder na te denken over
veilige zorg en preventieve maatregelen om agressie te
verminderen of te voorkomen. Het verder ontwikkelen van
comfortrooms is hier een voorbeeld van.

Vlaams Indicatorenproject (VIP²)
Vanuit de dienst kwaliteit en in samenwerking met de
afdelingen
werd
er
opnieuw
actief
deelgenomen aan het Vlaams
Indicatorenproject
voor
geestelijke gezondheidszorg. Zo namen er maar
liefst 287 patiënten deel.
Een vragenlijst peilt naar
de kwaliteit van zorg, opgesteld voor en door patiënten.
Ook 37 van onze PVT bewoners namen deel. PZ Asster
werd voor de geleverde behandeling gewaardeerd met
een gemiddelde score van 7,4. PVT De Passer kreeg een
gemiddelde score van 7,9.
Het suïcidebeleid werd door VIP² als uitmuntend beoordeeld,
met een maximale score van 10. Dit neemt uiteraard niet
weg dat dit beleid en de procedures alsnog werden opgefrist
volgens de VLESP-richtlijnen (Vlaams Expertisecentrum
Suïcidepreventie) en andere aanbevelingen van zorginspectie door onze adviesgroep PICS (Preventie en
Interventie van Crisis: Suïcidepreventie). Dit werd vertaald
naar een herwerkte en uitgebreide richtlijn met betrekking
tot de inschatting van suïcidale intenties die van toepassing
is voor al onze patiënten en bewoners. Onze zorgverleners
kregen nieuwe handvaten aangeboden om suïcidaal
gedrag te onderzoeken, ook op afdelingen waarbij men
niet zo vaak met suïcidaliteit geconfronteerd wordt. Dit alles
werd geoperationaliseerd in ons nieuw zorgdossier Obasi,
waardoor momenteel voor iedere patiënt en bewoner het
actuele ingeschatte suïciderisico direct waarneembaar is in
het dossier.

Kwaliteitsrondes
Om de kwaliteitsinitiatieven dichter bij de werkvloer te brengen en het algemene veiligheidsbewustzijn te bevorderen,
werd er gestart met kwaliteitsrondes.
De Luwte 2 (PVT) en Sirius 3 (ouderenzorg) ondergingen
de eerste piloot kwaliteitsrondes. Een kwaliteitsronde betekent letterlijk ‘het lopen van een ronde op een afdeling’
waarbij er specifiek gelet wordt op de patiëntveiligheid.
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Een kwaliteitsronde duurt ongeveer 60 minuten en wordt
uitgevoerd door een medewerker van de dienst kwaliteit,
een lid van directie of management en een afdelingshoofd
van een andere afdeling. Doordat ook directie en management deelnemen aan de rondes wordt het belang van een
veilig ziekenhuis uitgedragen en wordt hun betrokkenheid
getoond. Daarnaast laat dit ook toe dat medewerkers op
hun beurt feedback kunnen geven aan directie en management over hoe zij kunnen bijdragen aan een veiligere afdeling en kwalitatievere zorg.
Tijdens de kwaliteitsronde worden er een 40-tal random
geselecteerde items uit onze kwaliteitsbibliotheek gecontroleerd en bevraagd bij medewerkers en patiënten/bewoners. De afdeling krijgt na de ronde direct mondelinge feedback met naast werkpunten, ook uitdrukkelijke aandacht
voor de sterke punten van de afdeling. Een gedetailleerd
verslag wordt bezorgd binnen de twee weken. Items waarvoor de afdeling een onvoldoende haalt, dienen geremedieerd te worden en worden systematisch opnieuw gecontroleerd tijdens een volgende ronde, samen met een aantal
nieuwe items. Tenslotte wordt de afdeling gevraagd om één
verbeterpunt een PDCA-project (plan – do – check – act)
aan te maken via onze digitale PDCA-tool. Dit enerzijds om
afdelingen te ondersteunen in hun verbeterproject, en anderzijds om afdelingen meer vertrouwd te maken met de
PDCA-methodiek.
De afdelingen reageerden bijzonder positief op de kwaliteitsrondes. Er werd daarom besloten deze in 2019 voor
alle afdelingen minimaal éénmalig uit te voeren.

Feedback gestuurde zorg (FBGZ)
Via de dienst kwaliteit en de adviesgroep FBGZ werd het
beleid in het kader van feedback gestuurde zorg en Routine
Outcome Monitoring (ROM) verder op punt gesteld. Tegen
2020 dienen alle afdelingen een traject uitgewerkt te hebben waarbij op systematische basis objectieve
cijfergegevens rond de effectiviteit van de geleverde zorg
per patiënt verzameld dienen te worden. Doelstelling is
vooral om, in het kader van een betere zorg, de rechtstreekse dialoog tussen het behandelteam en de patiënt te
stimuleren. Er werd een eerste ROM-raject opgestart binnen de volledige cluster Sirius, passend binnen hun uitgewerkte zorgpad. In 2019 en 2020 zullen de andere afdelingen
systematisch starten met FBGZ passend binnen de aangeboden zorgprogramma’s.

Tuintherapie Sirius 2

Tuintherapie
In samenwerking met Terra Therapeutica, PXL en
Limburg.net werd ziekenhuisbreed tuintherapie opgestart
in de tuinen van Hex. Op indicatie kan deze therapie
onderdeel uitmaken van een resocialisatietraject van een
aantal patiënten.
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Planetree: inzetten op beleven = groeien in inleven

Planetree brengt een beweging voor meer mensgerichte
zorg op gang.
Asster koos “Planetree” als accrediteringsbureau. Het
ziekenhuis wil volop inzetten op mensgerichte zorg.
Met de boodschap “inzetten op beleven = groeien in inleven”
ging het ziekenhuis verder op stap in het Planetree-verhaal.
Asster leerde het Planetree-model kennen eind 2015.
Planetree laat medewerkers nadenken over hoe zij warme
en kwalitatieve zorg kunnen bieden. Er zijn binnen Asster
vele voorbeelden van goede zorg te geven. Met Planetree
zullen ze versterkt worden. Ook worden nieuwe initiatieven
van warme zorg aangemoedigd.
Asster heeft bewust gekozen voor een gefaseerd traject. In
2018 werd ingezet op ‘ontdekken’, ‘inspireren’, ‘vormen’ en
‘plannen’, …

Enkele hoogtepunten van ons
‘Planetree’jaar
Eerste Planetree Belevingsdagen: in 2018 organiseerde het
ziekenhuis 9 belevingsdagen waar 177 medewerkers aan
deelnamen.
Ook medewerkers van de nacht werden in dit proces
betrokken.
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De leden van de interdisciplinaire teams zorgden voor het
aanwakkeren van enthousiasme rond Planetree. Mede
onder hun impuls werden 46 opleidingsdagen gepland
voor medewerkers van Asster. Ideeën vanuit focusgroepen
kregen een vertaling in een eigen ‘Pak ‘t aan-plan’. Dit plan
werd overgemaakt aan het ziekenhuisbeleidsniveau en
vormt de blauwdruk voor het ziekenhuisbrede beleidsplan.
Gedurende 2018 plaatste het ziekenhuis Planetree in de
kijker met een aantal goede praktijkvoorbeelden. Asster
diende voor het eerst een project in voor de Planetree
Projects Award nl. ‘Mensgerichte zorg bij elektroshock
therapie (ECT)’. Het verpleegkundige team ECT zette
haar schouders onder het project. Er werd gewerkt aan
een optimalisering van de ECT-ruimtes om meer privacy
en comfort te kunnen bieden. Anderzijds werden er
aanpassingen gedaan zodat een betere follow-up en meer
individuele begeleiding van de patiënt doorheen het hele
proces voorzien kon worden.
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Asster blijft investeren in vorming en opleiding

Binnen het ziekenhuis werd er sterk geïnvesteerd in
ontwikkeling en groei van de medewerkers. Dit gebeurt
voornamelijk op afdelings- en clusterniveau. Ook centraal
worden jaarlijks verschillende opleidingsmomenten en
seminaries georganiseerd. In vogelvlucht het pakket van
2018.

Avondseminaries en voorstellingen
De inspiratie voor deze seminaries haalt het ziekenhuis
bij haar medewerkers. Jaarlijks worden er een zestal
seminaries aangeboden die tot doel hebben om
medewerkers te enthousiasmeren en om hen kennis te
laten maken met nieuwe technieken, methodieken en
theorieën. De 6 seminaries worden elk jaar gekoppeld aan
een thema.

prof. dr. Dirk De Wachter
12/10/2018: dhr. Nic Balthazar, ‘Everybody Happy’.

Seminariereeks met thema ‘communicatie’.
08/02/2018 en 13/03/2018: mevrouw Tilda Duchamps
(B-sides) daagde ons uit om in deze complexe, onzekere
en snelle wereld, te zoeken naar ‘verbinding’.
Connectie met en stilstaan bij mezelf: ‘Wat vind ik nu echt
belangrijk, waar heb ik nood aan, …’. Maar ook de nood
aan verbinding met anderen, met waar anderen voor staan
en willen voor gaan. Door deze verbinding met onszelf en
met anderen kunnen we groeien in en door verschillen,
sterker samenwerken, nieuwe antwoorden zoeken voor
de moeilijke vraagstukken, omgaan met en leren uit
spanningen en conflicten tussen medewerkers en binnen
teams, …
De ‘verbindende communicatie’ is een krachtig hulpmiddel.
Het maakt dat we met elkaar kunnen spreken over ‘wat er
toe doet’.

05/10/2018: ‘Te Gek?!’ voorstelling met Eline De Munck en
Wouter Berlaen.
Bijzondere voorstelling waar Asster en de andere
Limburgse psychiatrische centra nl. OPZC Rekem,
medisch centrum Sint-Jozef en KPC Genk de krachten
verenigden. Zij organiseerden deze voorstelling in het
Provinciehuis Limburg. Een uitverkochte zaal leverde
meteen ook een mooi bedrag op dat geschonken werd aan
de Rode Neuzenactie.

17/04/2018: dhr. Louis Rector met “de kracht van nonverbale communicatie”.
18/09/2018 en 13/11/2018: mevr. Grace Verween.
“Krachtgerichte gesprekken”.

In het najaar werden enkele seminaries
opengesteld voor het brede publiek en dit in
het kader van de ‘Werelddag van de Geestelijke
Gezondheid’ in oktober.

Eline De Munck en Wouter Berlaen

10/10/2018: prof. dr. Dirk De Wachter. ‘Communicatie, veel
meer dan ‘communicatie’.
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Studiedagen

Interne opleidingen

03/05/2018: ‘BETRAPT! Op getrapte zorg’
De laatste decennia hebben maatschappelijke en
zorggerelateerde ontwikkelingen een grote invloed gehad
op de wijze waarop de GGZ momenteel georganiseerd
wordt. Art. 107 bracht en brengt nog steeds veel beweging
teweeg in de psychiatrische ziekenhuizen. Het is en blijft
een ‘hot topic’ waar zowel wordt ingezet op het creëren
van vermaatschappelijking alsook het intensifiëren van de
zorg. Voor de doelgroep ouderen wordt er ingezet op een
schijnbeweging. Art. 107 richt zich in eerste instantie niet
tot deze doelgroep maar vanuit de sector wordt de nood
wel gevoeld om hier proactief mee aan de slag te gaan.

Preventie van agressie
De klassieke basisopleiding ‘agressie’ werd vervangen
door een modulaire opleiding (op maat van afdelingen en
diensten) rond ‘preventie van agressie’. Acht afdelingen
en diensten konden inschrijven voor de module rond
‘omgaan met verbale agressie’ of ‘herstelgericht werken na
incidenten’.

De ouderenzorg geboden vanuit de zorgcluster Sirius
steunt op de principes van ‘getrapte’ zorg’ (stepped
care). Dit is een behandeling die “zo kort als mogelijk, zo
intensief en zo lang als nodig is”. De dagbehandeling is
in dat kader een onmisbare schakel om de zorg zo dicht
mogelijk bij de leefomgeving van de ouderen te brengen.
Tijdens deze studiedag ‘betrappen’ we de ouderenzorg
op hun proactieve en dynamische kant waar, vanuit
de stepped care benadering, geïnvesteerd wordt in de
verdere ontwikkeling van de klinische praktijk en het
werken vanuit een netwerk.

Opfrismoment fysieke interventietechnieken
In het kader van fase 3 en 4 van het
crisisontwikkelingsmodel. In totaal namen 167
zorgmedewerkers deel aan deze opleidingsmomenten.

Asster beschikt over gedreven referenten die
instaan voor het opleiden van collega’s in
diverse domeinen. In samenwerking met hen
werden volgende opleidingen gerealiseerd:

Train the trainer
Coachen van medewerkers voor de referenten PICA.
CPR/AED
Decentrale opleidingen/opfrismomenten.
De dag van de nacht
Interne opleiding voor medewerkers in de nachtdienst.
Deze stond in het teken van Planetree.
Uurroostering
De uurroosterplanners binnen het ziekenhuis namen
deel aan verschillende opleidingssessies rond het thema
‘planning’ onder leiding van Déhora.

Luc Van de Ven
klinisch ouderenpsycholoog
dienst ouderenpsychiatrie UPC-KU Leuven
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Asster zet meer in op netwerking

Asster vervult een actieve rol binnen het netwerk voor
volwassenen West-Limburg (Reling - Regionaal Limburgs
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg), het Limburgs
netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren
(Ligant), het netwerk Zorg aan Geïnter-neerden en binnen
het zorgcircuit “dubbele diagnose”.

Asster heeft van bij de start van het GGZ-netwerk voor
volwassenen “Reling” een prominente rol vervuld.
Heel veel aandacht is uitgegaan naar de voorbereiding van
de tweede fase van de bevriezing van bedden. In 2012
werden 60 bedden bevroren in het kader van de uitbouw
van mobiele teams. Voor 2019 heeft Asster de intentie
om bijkomend bedden te bevriezen. Dit enerzijds om de
uitbreiding van de mobiele teams (functie 2) mogelijk te
maken en anderzijds om de zorg “te intensifiëren” (functie
4).
Asster is nauw betrokken bij de federale werkgroep
‘intensifiëring van zorg”, waar de grote contouren en
concepten voor intensieve zorg worden voorbereid en als
advies worden neergelegd bij het federaal overlegorgaan
en bij de interministriële conferentie (IMC).
De verdere bevriezing van bedden zal heel wat impact
hebben, mogelijks ook op het opname- en ontslagbeleid
van partners in de zorg. Op basis van voorlopige plannen
werd er een brede risicoanalyse gemaakt.
Ook werd aandacht besteed aan de op til zijnde wijzigingen
in de zorgregio’s. Deze wijzigingen zullen een impact
hebben op de organisatie van zorg, zeker m.b.t. de eerste
lijn, maar ook m.b.t. bijvoorbeeld de mobiele teams.

(ex-)Gedetineerden en personen met een interneringsstatuut
•
Voorbereiden van de werking via mobiele equipes voor
geïnterneerden die worden uitgerold in 2019 (Netwerk
Zorg Aan Geïnterneerden – Hof van Beroep AntwerpenLimburg)
•
Samenwerkingsprojecten voor (ex-)gedetineerden:
AANZET (gevangenis Hasselt – Team Forte – JWW
(Justitieel Welzijnswerk Limburg) – mobiele teams)
TANDEM (zorgcontinuïteit bij einde detentie)
Vluchtelingen
•
Ontmoeting en samenwerking vanuit de subregionale
tafels van indicatiestelling met de opvangcentra voor
vluchtelingen van het Rode Kruis Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren en Pelt
Personen met een dubbeldiagnose verstandelijke
beperking en GGZ
•
Mobiele werking dubbeldiagnose (MWDD)
Dak- en thuislozen
•
Cabrio projecten Sint-Truiden en Pelt
Binnen het netwerk Ligant werd regelmatig stil gestaan
bij de processen en de programma’s die de voorbije jaren
werden opgestart.

Via netwerkoverleg werd verder ingezet op gezamenlijke visieontwikkeling en concrete samenwerking vanuit GGZ, welzijn en eerstelijn rond
extra kwetsbare doelgroepen

Zo werd er ruimte voorzien voor een evaluatie en bijsturing
van zowel de programma’s ‘Care’, ‘Casemanagement’ en
‘Crosslink’. Ook het programma ‘Crisiszorg’ kreeg de nodige
aandacht met als bijzonder aandachtspunt de ondersteuning
van het ‘crisismeldpunt -18’ buiten de kantooruren.
Er werden ook intervisiemomenten geïnstalleerd voor de
leden van het team ‘zorgtraject’ met als doel een betere
afstemming tussen alle partners van het netwerk.

Mensen in armoede
•
Wegwijs in de GGZ, samen met Noolim (netwerk
Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg), RIMO
(Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk)
en Logo (locoregionaal gezondheidsoverleg en
-organisatie) Limburg
•
Peer Support (armoedevereniging Leopoldsburg)

Bovendien kreeg de afstemming met de partners buiten
de sector voldoende aandacht. Er was overleg met zowel
CLB’s (Centrum voor leerlingenbegeleiding) Limburg, OCJ
(Ondersteuningscentrum Jeugdzorg), OOOC (Onthaal-,
oriëntatie- en observatiecentra), OBC (Observatie- en
behandelcentrum), jeugdrechters en parket alsook met
iedereen die betrokken is bij kinderen en jongeren met
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verstandelijke beperking en psychische en/of ernstige
gedragsproblemen.
Daarnaast werd er een nieuw programma ‘Connect’
uitgewerkt waarin de reeds bestaande projecten
‘vroegdetectie’ en ‘vroeginterventie bij psychose en KOPP
(Kinderen van Ouders met Psychische Problemen)/KOAP
(Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem)’
werden geïntegreerd.
Als kerstcadeau deed de Vlaamse overheid eind 2018
tenslotte nog een oproep voor de uitwerking van een
hulpprogramma gespecialiseerde zorg voor kinderen en
jongeren die in de jeugdhulp verblijven.

te operationaliseren binnen de beide provincies in de vorm
van verschillende, regionale antennes. Men zal hierbij de
expertise van bestaande verbeterprojecten maximaal
laten inkantelen. Concreet betekent dit dat bepaalde
verbeterprojecten zullen opgaan in de mobiele equipe
internering en verbonden zullen worden binnen eenzelfde
werking teneinde een helder zorgtraject te creëren. Tevens
zullen deze antennes sterke verbindingen maken met de
reguliere mobiele teams en hun toegevoegde expertise
doordacht inzetten.
Het volgende jaar wordt beschouwd als een overgangsjaar
waarin erg veel actiepunten op de agenda zullen staan. Men
is erg hoopvol om eind 2019 de effectieve start van deze
mobiele equipe internering te mogen inzetten.

Zorgcircuit Dubbele Diagnose
Het netwerk strekt zich uit over de provincies Antwerpen
en Limburg. Verschillende actoren uit justitie, FOD
(Federale Overheidsdienst), forensische en reguliere zorg
werken intensief samen om een gestroomlijnd netwerk
uit te bouwen dat ertoe bijdraagt geïnterneerden een
aangepaste behandeling aan te bieden met aandacht voor
de bescherming van de maatschappij.
Onder geïnterneerden verstaan we alle personen
die een strafbaar feit hebben gepleegd maar niet
toerekeningsvatbaar werden verklaard omwille van een
geestesziekte.
Deze complexe en dikwijls gestigmatiseerde doelgroep,
krijgt de voorbije jaren steeds meer de aandacht en zorg
die noodzakelijk is. Verschillende, door de overheid
gesubsidieerde, (verbeter)projecten en initiatieven hebben
ertoe bijgedragen dat de expertise rond deze doelgroep is
toegenomen.
Het Netwerk Zorg aan Geïnterneerden heeft het voorbije
jaar erg ingezet op het stroomlijnen en hervormen van de
samenwerking tussen deze verschillende initiatieven en
verbeterprojecten.
In het voorjaar van 2018 werd de stuurgroep van het netwerk
geherstructureerd en meer evenwichtig samengesteld.
Tevens werd er een werkgroep van experten opgericht
die de opdracht meekreeg een voorstel uit te werken tot
het oprichten van een mobiele equipe internering. Deze
werkgroep slaagde er in om een concreet voorstel te
realiseren dat aanvaard werd door de stuurgroep.
Momenteel wordt er hard gewerkt om deze mobiele equipe
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Er werden opnieuw verschillende stappen ondernomen
om het bestaande samenwerkingsverband ‘volwassenen
en ouderen met een verstandelijke beperking en een
psychische en/of gedragsstoornis Limburg’ te versterken.
De nood aan een platform voor het bespreken van zowel
structurele en inhoudelijke afstemming is voor de inhoudelijke
werkers zeer duidelijk. De sector gehandicaptenzorg (VAPH
- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) is
echter zodanig in verandering, met een zeer grote impact
voor elke individuele voorziening, dat de mogelijkheid om,
over de grenzen van de eigen sector heen, samen te werken
moeilijk is. Gelukkig kan Asster, en specifiek de afdeling De
Zeilen 2 bogen op goed onderhouden samenwerkingen met
verschillende partners, waarbij principes van gedeelde zorg
het mogelijk maken om continuïteit van zorg te organiseren.
Concreet werden op deze manier samenwerkingen opgezet
voor de opvolging van de mobiele werking voor volwassenen
met een dubbele diagnose in Limburg. Deze tafel werkt
intersectoraal samen aan een mobiel aanbod. Ook in het
kader van internering en het Vlaamse project dubbele
diagnose werden verdere stappen gezet naar structurele
samenwerking.

6

Een nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier): een
mooi resultaat dankzij een intensief traject
cluster specifieke lesgevers die bereid waren om tijdens
de warme zomermaanden vele uren kennis te verwerven
én in de koudere herfstdagen minstens zoveel uren kennis
over te brengen bij hun collega’s. Het mag duidelijk zijn
dat de waardering hiervoor enorm groot is, alsook voor de
IT-dienst, die onder meer de technische randvoorwaarden
hebben voorzien om de tijdelijke leslokalen, één per cluster,
tijdig operationeel te krijgen.

Voor Asster liep eind 2018 het contract van het elektronisch
zorgdossier ten einde met de softwareleverancier Regas.
Na een uitgebreid aanbestedingstraject, begeleid vanuit de
centrale applicatiecel Broeders van Liefde, werd er in maart
2018 besloten dat de firma Obasi de beste kandidaat bleek
om aan de noden en verzuchtingen van onze zorgverleners
tegemoet te komen.
De effectieve uitroldatum voor het zorgdossier van Obasi
werd vastgelegd op 5 november, wat maakte dat Asster een
korte en intensieve voorbereidingsperiode tegemoet ging.
Structureel werd er voor gekozen om deze voorbereidingen
vorm te laten geven vanuit een nauwe samenwerking
tussen de dienst kwaliteit, de adviesgroep EPD, de leden
van het directiecomité en de referentiegroepen verbonden
aan de verschillende zorgclusters. Diezelfde zorgclusters
werden eerder ook al opgewarmd aan de hand van een
aantal demomomenten.
Er werd een projectplan en -handboek uitgeschreven,
hetgeen een noodzakelijke houvast was om de weg naar
het doel dat wij voor ogen hadden, een kwaliteitsvol(ler)
zorgdossier, niet te verliezen. Hierin was de inhoudelijke
voorbereiding het belangrijkste fundament waar we
meerdere jaren op konden verder bouwen. Deze
voorbereiding werd onderverdeeld in de volgende fases:
•
•
•
•

Quasi gelijklopend aan de lesmomenten, moest de
inhoudelijke voorbereiding ook nog vertaald worden
naar ons computerscherm. Hiervoor werden een vijftal
parametrisatiedagen ingepland tussen de ontwikkelaars van
Obasi en de dienst kwaliteit. Het woord “dagen” mag hierin
letterlijk worden genomen, aangezien het parametriseren
een lange evenwichtsoefening was tussen de lokale
voorbereiding en de gekozen weg van ‘uniformiseren’
tussen de verschillende Broeders van Liefde instellingen.
Ook hier zijn we in geslaagd dankzij de constructieve
houding van alle actoren.

5 november was D-day
Het uitrolmoment werd in theorie een uitrolweek waarbij
de overstap werd gecoördineerd en ondersteund
(helpdesk) vanuit ons eigen pop-up control center. Op de
te verwachten probleempjes na, konden we met een gerust
gevoel de eindejaarsfeesten aanvatten en met algemene
tevredenheid terugblikken op ons eerste Obasi (basis)
zorgdossier. Hierbij mogen we uiteraard niet blind zijn voor
de verbetertrajecten die zeker nog nodig zijn om de goede
start te laten uitgroeien tot een zeer goed einde.

Fase 1: Inventarisatie/analyse van het huidig
dossiergebruik (in Regas)
Fase 2: Het bepalen van doelstellingen,
werkprocessen en rollen
Fase 3: Richtlijnen ontwikkelen voor de beheerders
Fase 4: Richtlijnen uitwerken voor de eindgebruikers

Maar de uitgewerkte inhoud moest ook nog tot bij onze
eindgebruikers geraken. Een heus huzarenstuk, wetende
dat er in het opleidingsplan rekening moest worden
gehouden met een grote groep van zorgverleners die 5
november met Obasi aan de slag gingen. Gelukkig hebben
wij in het ziekenhuis beroep kunnen doen op afdelings- en
13
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Medewerkerstevredenheidsonderzoek: groeiende
tevredenheid!

Asster neemt elke drie jaar deel aan het tevredenheidsonderzoek voor medewerkers. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door de firma BING en biedt medewerkers de
kans om aan te geven wat goed loopt in Asster en wat
minder goed. In andere instellingen van de Broeders van
Liefde loopt tegelijkertijd dezelfde bevraging, zodat Asster
zich kan vergelijken met de psychiatrische ziekenhuizen
van de Broeders van Liefde in hun totaliteit (benchmarking).
Naar aanleiding van het onderzoek van 2015 werden er
zowel op organisatieniveau als op niveau van afdelingen en
clusters verschillende initiatieven genomen bv.
•
introductie maaltijdcheques,
•
organisatie van vorming/opleiding rond communicatie
•
verbeteren van de communicatie vanuit het
directieteam (bv. interne mededelingen, organisatie
van medewerkersforum, enz.)
•
enz.
De inspanningen werden door de medewerkers van Asster
gehonoreerd, zo blijkt uit het onderzoek dat in mei 2018
plaatsvond en waaraan 574 medewerkers deelnamen.
De resultaten waren aanzienlijk beter en Asster haalde
ook een relatief hoge score in vergelijking met de andere
instellingen.
•
95% van onze medewerkers doet het werk graag (BVL
89%)
•
83% is tevreden tot zeer tevreden over het werk
(hogere scores bij de medewerkers in de directe zorg)
(BVL 79%)
•
84% is tevreden over de zorg voor cliënten (=BVL)
•
78% is tevreden over sfeer en werkklimaat (BVL 76%)
•
57% is hoog tot zeer hoog gemotiveerd (BVL 51%)
•
75% verkiest huidige werkgever bij externe jobaanbieding (BVL 67%)
•
Grote tevredenheid over het open communicatiebeleid
(van 47 naar 64%)
•
Kleine stijging van de tevredenheid over het algemene
beleid (67% t.o.v. 65%, BVL 63%), maar er is nog
mogelijkheid tot verbetering
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Uit het onderzoek zijn ook aandachtspunten naar voren
gekomen:
•
De tevredenheid is beduidend lager bij leidinggevenden
(73%) en binnen de zorgondersteunende diensten
(76%).
•
Slechts 66% is tevreden over de samenwerking
binnen de voorziening (BVL 64%) en 48% over de
communicatie tussen de afdelingen (BVL 46%)
•
Slechts 55% is tevreden over de infrastructuur (BVL
58%)
Asster blijft niet bij de pakken zitten en heeft een
remediëringsplan uitgewerkt.
Zo worden er met met leidinggevenden gesprekken gevoerd
om na te gaan op welke wijze de werkdruk kan gereduceerd
worden. Er zijn ook ingrijpende plannen uitgewerkt om de
infrastructuur te verbeteren.
Uit het onderzoek is gebleken dat 31% van de medewerkers
gestresseerd is op het werk (=BVL). Asster scoort ook
laag (48%) over maatregelen emotioneel welzijn, terwijl
het resultaat al beduidend hoger ligt dan deze van de
instellingen van de de BVL (39 %). Vanuit de “Adviesgroep
Welzijn op het werk” (een adviesgroep die werd opgericht
om het welzijn van medewerkers te bevorderen) worden
een aantal initiatieven voorbereid bv. een vorming inzake
voorkomen van stress en burn-out.
Er worden ook heel wat activiteiten georganiseerd die
onrechtstreeks bijdragen tot het welzijn van medewerkers
bv. vakantieopvang voor kinderen van werknemers,
ontspanningsactiviteiten, feestjes, enz.

28 september 2018
Personeelsfeest
Hangar58
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Zorgondersteuning: nieuwbouw in het vooruitzicht

Schets PVT

Nieuwbouw
In het voorjaar van 2018 werd veel aandacht besteed aan
het actualiseren van 2 VIPA-dossiers (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden),
namelijk de uitbreiding van het gebouw De Luwte 1 met 15
extra plaatsen en de nieuwbouw Spika ter vervanging van
de tijdelijke accommodatie (hob-units).
Voor het eerstgenoemde dossier ontving Asster op 13
maart de vraag tot actualisatie van het uitbreidingsdossier.
Het oorspronkelijke dossier dateerde van 2016. Op 28
augustus werd het geactualiseerde dossier overgemaakt
aan VIPA. Op14 december ontving Asster de goedkeuring
voor het project.
Het betreft een uitbreiding met 15 eenpersoonskamers,
2 leefruimtes en een aantal burelen. Er wordt ook een lift
voorzien waardoor de eerste verdieping van het nieuwe
gedeelte en een stukje van het bestaande gebouw rolstoeltoegankelijk worden.
De raming van het project is 2.150.000 euro, alle kosten
en btw inclusief. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken
eind 2019 van start gaan.
Voor het tweede dossier ontving Asster op 13 maart de
vraag tot actualisatie van het nieuwbouwdossier van
Spika. Het oorspronkelijke dossier werd in 2010 ingediend
bij VIPA.
Asster nam de tijd om dit grondig te actualiseren. Een
nieuwbouw voor cluster De Zeilen, een gebouw voor
onthaal en burelen en een aparte sporthal werden aan het
dossier toegevoegd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid
en VIPA werden ter plaatse rondgeleid en sterk betrokken
bij de plannen.
Op 9 augustus werd dit geactualiseerde dossier overgemaakt aan VIPA.
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A Onthaal en polykliniek K-dienst en De Zeilen
B K-dienst bestaand gebouw leefgroep 1, 2 & 3
met comfortroom en afzonderingsruimtes
C K-dienst bezoekersruimte - te verbouwen
ergoruimte bestaand gebouw
D K-dienst leefgroep crisis & IBE
E K-dienst en De Zeilen | polyvalente zaal - bewegingsen ontspanningstherapie
F K-dienst ergo en klassen
G De Zeilen 1 JOVO (jongvolwassenen) & De Zeilen 2
H MEGA
I Safe garden
De raming van het project is iets meer dan 12.900.000
eur, alle kosten en btw inclusief. Als dit project wordt
goedgekeurd, betekent dit meteen een enorme stap voorwaarts voor een aanzienlijk deel van de infrastructuur op
campus Melveren.

Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
(DAGG), tijdelijk onderkomen in Asster
Op 1 april nam DAGG intrek in een lege vleugel van een
gebouw op campus Melveren. Het ‘Assteriaantje’ kreeg
daarmee nieuwe buren.

Vernieuwing cafetaria

Nieuw containerpark

Tussen 13 en 27 april kreeg de selfservice van het cafetaria in campus stad een facelift. De bedoeling was voornamelijk om beter te kunnen inspelen op de noden van de
restaurantbezoekers.

Op 8 oktober werden de werken aan de boerderij aangevat. De oude boerderij werd afgebroken en er werd plaatsgemaakt voor een nieuw containerpark en een interne
verbindingsweg voor dienstverkeer.

Energie

Diversen

In mei ontving Asster van het Vlaams Energiebedrijf de
energieprestatiediagnose van 17 gebouwen. Dit rapport
gaf een overzicht van de energieverbruiken en het besparingspotentieel voor elk van deze gebouwen. De conclusies zullen gebruikt worden om in de toekomst verder te
investeren in energiezuinigere campussen.

In de week van 15 oktober werd het hart van de stroomvoorziening van campus Melveren volledig en conform de
laatst beschikbare technieken vernieuwd.
Op dinsdag 13 en woensdag 14 november werd de vloer
van het zwembad op campus Melveren aangepakt. De
voegen tussen de tegels waren versleten. Er werd geopteerd om over de bestaande vloer een slipvaste gietvloer
aan te brengen. De gebruikers zijn erg tevreden met het
eindresultaat.

MBT (Mentaliseren Bevorderende Therapie) krijgt
aangepaste huisvesting
In juni startte de werking van De Lier 4 MBT in de voormalige lokalen van de facilitaire dienst en de dienst kwaliteit
op campus stad. Hierdoor werden de dagklinieken De Lier
4 IGT (Integratief Gedragstherapeutisch behandelprogramma) en MBT als het ware buren van elkaar.
Om deze operatie mogelijk te maken verhuisden de facilitaire diensten in mei naar andere locaties. De diensten IT
en kwaliteit bleven op campus stad en kregen hun burelen
in de nabijheid van de personeelsdienst. De facilitair manager, de bouwcoördinator, de preventieadviseur en de aankoopdienst trokken in in de voormalige
administratieve vleugel in campus Melveren.

Mobiel team Reling
Van september tot november werd er een nieuwe tussenvloer aangebracht in de pastorij van Sint-Lambrechts-Herk,
de thuisbasis van het mobiele team Reling. Asster stond
daar voornamelijk in voor de coördinatie van de werkzaamheden en het leegmaken, terugzetten en schoonmaken
van de burelen.

Op 10 december startte de vervanging van de buitendeuren van Orion 1 en 2 en het restaurant van campus
Stad. De oorspronkelijke deuren, die dateerden van 1983,
hadden een zeer onhandig sluitsysteem. De nieuwe
deuren zijn volledig geautomatiseerd.
Op 14 december startten de bouwwerken van Limes op
de PVT-campus. Het gaat om 2 gebouwen van in totaal
30 plaatsen. De bouwwerken worden opgevolgd door
Sint-Ferdinand uit Lummen. Asster is hierin uiteraard ook
betrokken. Denk maar aan werfverkeer, interferentie met
het nabijgelegen gebouw van De Luwte 3, technische aspecten zoals noodoproepen, toegangscontrole enzovoort.
Na een grondige bevraging en testfase binnen de zorg,
werd in november een raamcontract voor de aankoop
van hoog-laag bedden afgesloten. In december volgde de
eerste bestelling van 26 bedden voor Sirius 1 en 2 en PVT
De Luwte.
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Asster een financieel
gezonde organisatie,
maar financiële
resultaten dalen

Asster is een financieel gezonde organisatie en heeft
gedurende de voorbije jaren een stevige financiële buffer
opgebouwd.
Asster scoort ook goed op de financiële ratio’s. De
rentabiliteitsratio vraagt echter de nodige aandacht. Wij
merken een geleidelijke daling van het bedrijfsresultaat, tot
onder het niveau van de (interne) norm van 1,5 %.
Diverse factoren spelen hierbij een rol: stijgende
personeelskosten, stijgende onderfinanciering van diverse
personeelsstatuten en projecten, verlies in PVT, stijgende
informaticakosten, ...
Aandachtspunten

•
•

Een dalende trend voor wat betreft het bedrijfsresultaat.
Besparingen federale overheid hebben een negatieve
impact op het resultaat.

Daarnaast is er het probleem van de anciënniteit en
indexatie van de lonen die maar deels gefinancierd zijn in
sommige projecten en in de financiering van de specifieke
statuten sociale maribel, IBF, ...
• De financiering van verbouwingen en nieuwbouw werd
overgeheveld naar de gemeenschappen. De financiering
is niet meer gebaseerd op reële kosten maar op
forfaits. Er werd vanaf 2017 een instandhoudingsforfait
toegekend voor groot onderhoud. Voor nieuwbouw en
herconditionering hanteert de Vlaamse overheid een
strategische forfait en zal ons zorgstrategisch plan met
masterplan moeten passen binnen het zorgstrategisch
plan Vlaanderen.
• Onze gebouwen verouderen en de kosten voor groot
onderhoud nemen toe, hierin proberen we prioriteiten
te leggen.
• Stijgende kost voor informatica omwille van nieuwe
softwaretoepassingen.
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10 En verder …
GDPR en gegevensbescherming
Sinds 25 mei is GDPR (General Data Protection Regulation)
van kracht. Het is een Europese wetgeving die bepaalt hoe
bedrijven en organisaties met persoonsgegevens moeten
omgaan. In België vervangt deze wetgeving de Privacywet.
Voor Asster is de GDPR ook belangrijk, aangezien we
deze wetgeving moeten respecteren in de omgang met
patiëntengegevens, de gegevens van personeelsleden en
alle andere gegevens die we verwerken.
In 2018 werd de start gemaakt met het aanstellen van een
lokale DPO (Data Protection Officer), het opstellen van een
privacyverklaring voor patiënten, het bijhouden van een
verwerkingsregister en werden er al enkele procedures en
richtlijnen uitgeschreven m.b.t. het thema. In 2019 zal er
verder gewerkt worden aan de wettelijke verplichtingen,
waarbij voornamelijk sensibilisering van de medewerkers
over de GDPR- en informatieveiligheidsprincipes centraal
zal staan.

Masterplan internering
Sinds 1 januari is de doelgroep SGS (seksuele
gedragsstoornis - Libra 3) uitgebreid: naast de reeds
bestaande upgrade van 8 bedden, worden ook de voor de
doelgroep ingezette T-bedden voor SGS geregulariseerd
en geüpgraded. Bijkomend werden nog eens 4 T-bedden
voor deze doelgroep gecreëerd, zodat de totale capaciteit
op 16 komt.
Op De Zeilen 2 wordt bijkomend 1 T-bed voorzien voor
geïnterneerde personen met een dubbele diagnose
(verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek),
zodat daar de capaciteit voor geïnterneerden op 2 komt.

Nieuwe arts
1 maart 2018 startte dr. Lieve Kiebooms op Spika.
Op 1 oktober kwam dr. Karina van Kaam het medisch team
versterken. Zij is tewerkgesteld op Orion 2 (psychose en
dubbele diagnose) en Libra 3 (drugafhankelijkheid).

Schenking voor wetenschappelijk onderzoek
Op 4 oktober schonk de Nederlandse Stichting ter
bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek Asster
51.000 euro met het oog op het uitwerken van een zorgpad
voor hormonale farmacotherapie bij de behandeling van
seksuele geweldplegers.

cvba-so “De Winning Martenshof”
Op 10 januari richtte vzw De Winning samen met
Asster de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid op, m.n. de cvba-so “De Winning
Martenshof”. Deze samenwerking binnen de horeca
is er gekomen om mensen met beperkingen meer
mogelijkheden tot reguliere tewerkstelling aan te
bieden. Heel specifiek gaat het over de uitbating
van de taverne “Martenshof” in Mettekoven. Het
bestuursmandaat wordt waargenomen door Dirk
Michiels van vzw ’t Heft. Op die manier zet Asster via netwerking - in op functie 3.
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Enkele activiteiten in beeld
Minivoetbaltornooi

De winnaars - DeLieranten

Assteriaantje
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Sinterklaasfeest

Estafetteloop

21

Gespecialiseerde zorg in
zorgclusters
Spika: kinderen en jongeren tot 18 jaar
Binnen Spika stonden er weer verschillende thema’s op de
agenda.
Wat betreft vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
werd een proefproject opgestart rond het gebruik van
wikkeldekens bij afzondering.
Naar aanleiding van de audit VBM werd ook een preventief
project opgestart rond een ‘comfortgarden’. Dit project
kwam eind 2018 in een stroomversnelling na de oproep van
de Vlaamse overheid om een project in te dienen tegen eind
maart 2019 rond preventie van agressie en VBM.
De vorig jaar opgerichte werkgroep WESP rond suïcidepreventie verrichtte heel wat werk rond informatieverzameling
en vertalen van de ziekenhuisprocedures naar de dagelijkse
praktijk.
Ook het bouwdossier van Spika werd van onder het
stof gehaald, geactualiseerd naar de huidige noden en
opnieuw ingediend bij VIPA. Bijzonder in dit dossier is
dat het gekoppeld werd aan een mogelijk bouwdossier
voor jongvolwassenen waarbij ook een engagement werd
aangegaan om nauwer te gaan samenwerken met deze
doelgroep. Vooral de focus op een betere transitie van
adolescentie naar jongvolwassenheid zou een vlottere
schakeling tussen de twee doelgroepen moeten faciliteren.
Het traject IAO (Innovatieve ArbeidsOrganisatie) dat gestart
was in 2017 leidde in de zomer tot een zorgpad voor Spika.
Dit was nodig voor het nieuwe EPD dat in het najaar van
start ging. De overgang naar het nieuwe EPD zorgde ook bij
ons voor een grondige voorbereiding.
Daarnaast kwam ook het dossier van de ziekenhuisschool
geleidelijk aan in een stroomversnelling. Samen met
andere K-diensten van Vlaanderen werden onze noden
ook aangekaart bij het Kinderrechtencommissariaat, het
Vlaams Patiëntenplatform en Unia (het Interfederaal
Gelijkekansencentrum).
Er werd druk overlegd met het kabinet onderwijs en uiteindelijk
werd er begin november opnieuw een aanvraag voor de
oprichting ingediend. De aanvraag werd goedgekeurd. Op
1 september 2019 gaat de ziekenhuisschool ‘De Radar’ van
start.
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Als bijzondere activiteit vermelden we de jaarlijkse
barbecue met de jongeren.
Op die avond werden enkele bijzondere mensen tot ‘ridder
in de orde van de K-dienst’ geslagen.
Mevr. Hélène van Riel, beeldenmaakster, schonk onze
dienst het beeldhouwwerk ‘de grote vriendelijke reus’
gebaseerd op een tekening van haar kleinzoon, en werd
hiervoor geridderd.
De school De Prins in Diest werd eveneens geridderd. Zij
schonken een bedrag dat besteed werd aan de aankoop
van nieuwe fietsen voor onze jongeren.
Ook al onze vrijwilligers werden die dag ‘figuurlijk’ in
de bloemetjes gezet, dit zowel leden van onze eigen
vrijwilligerswerking Present als van School en Ziekzijn
Limburg. Deze laatsten zijn gepensioneerde vrijwillige
leerkrachten die samen met de jongeren met specifieke
onderwijsnoden (vooral wiskunde, fysica en scheikunde) de
leerstof trachten bij te houden zodat de jongeren niet te veel
schoolse achterstand oplopen tijdens hun opname.
Als tweede bijzondere activiteit vermelden we ook de
samenwerking met de jonge regisseur Karima El Bajaj rond
de film ‘Noah’ over depressie bij kinderen. Het script van
deze film werd door het team van de latentiegroep grondig
doorgenomen en aangepast zodat het inhoudelijk een film
kon worden die klopte met de realiteit. De première van
deze film had plaats in 2019.

‘de grote
vriendelijke reus’
Hélène van Riel

De Zeilen 1: jongvolwassenen tot 25 jaar
In 2018 werden, naast het gedragstherapeutische kader,
verschillende initiatieven genomen om het gehechtheidskader
verder vorm en inhoud te geven. Het kader werd aangepast
op maat van de doelgroep jongvolwassenen. Het aanbod
Attachment Based Family Therapy werd geïntensifieerd
door de gezinstherapeut hiervoor vrij te stellen. Daarnaast
werd ook een teamtraining ‘Attachement Based Residential
Care’ uitgewerkt binnen onze dienst. Deze training heeft
als doelstelling het gehechtheidskader in een residentiële
werking vorm te geven. Het team van De Zeilen 1 draaide
proef in 2018 en evalueerde de training erg positief. De
opgedane ervaringen worden via publicaties, trainingen
en workshops uitgedragen naar het team en het bredere
werkveld.
Er werd hard gewerkt om de infrastructuur van De Zeilen 1
te verbeteren. De overheid besliste om een aantal precaire
dossiers te ondersteunen. Vanuit De Zeilen is er het initiatief
genomen om zich te koppelen aan de precaire K-dossiers.
Op vandaag weten we dat dit positief is geëvalueerd, en
kunnen we uitkijken naar een nieuwbouw voor De Zeilen
1 en 2 gekoppeld aan een nieuwbouw van Spika. Hiermee
leggen we de focus op de transitieleeftijd van adolescentie
naar jongvolwassenen.
Samenwerken met Jeugdhulp, VAPH (Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap) en andere partners
blijven we hoog in het vaandel dragen. De residentiële
psychiatrische settings voor de doelgroep jongvolwassenen
(Karus Melle, Multiversum Mortsel, Asster Sint-Truiden en
Kliniek Sint-Jozef Pittem) komen nu op regelmatige basis
samen en wisselen ervaringen en expertise uit.
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De Zeilen 2: volwassenen met een
verstandelijke beperking en bijkomende
psychiatrische problemen

De Lier: volwassenen met angst- en
stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsen somatoforme stoornissen

De Zeilen 2 heeft verder ingezet op samenwerken en
samenwerking in het zorgcircuit voor de doelgroep
Dubbele Diagnose. Dit zorgcircuit bestaat uit alle partners
in de (geestelijke) gezondheidszorg met een specifiek
aanbod voor deze doelgroep. De samenwerking is
intersectoraal. Naast de GGZ zijn er ook partners uit de
sector gehandicaptenzorg (VAPH) en jongerenwelzijn
opgenomen. De Zeilen 2 stelt op deze manier zijn kennis
en ervaring ter beschikking binnen het zorgcircuit.
Het thema vrijheidsbeperkende maatregelen werd opnieuw
naar voor geschoven als een belangrijk jaarthema.
Naast een aantal bezoeken in andere organisaties,
trainingen in preventie van agressie en in verbale deescalatietechnieken, werd ook het initiatief genomen
om een comfortroom te installeren. De doelstelling was
om het aantal en de intensiteit van vrijheidsbeperkende
maatregelen op de afdelingen te laten dalen. De resultaten
die hiermee bereikt werden mogen gezien worden. Het
aantal vrijheidsbeperkende interventies is sterk gedaald en
dit al jaren op rij.

Op de crisisdienst De Lier 1 wordt ingezet op het omgaan
met storend gedrag. Er werden opleidingen georganiseerd
over herstelgericht werken na agressie-incidenten. Veel
aandacht ging uit naar de voorbereiding van de uitrol van
het zorgstrategisch plan. Het is immers de bedoeling om de
crisisfunctie binnen De Lier 1 verder te optimaliseren.
Om opnamedruk te reduceren en om een meer gericht
behandelaanbod te kunnen uitbouwen op maat van
medioren, is de afdeling in dialoog gegaan met Sirius
met als doel een specifieke unit voor deze doelgroep in
transitieleeftijd uit te bouwen.

Vorming, training en bijscholing is een blijvend aandachtspunt. Naast de structurele trainingen, die op het niveau
van het ziekenhuis en de afdeling worden aangeboden,
heeft De Zeilen 2 bijkomend geïnvesteerd in opleiding
rond seksualiteit, uitwisseling van personeelsleden met
partnerorganisaties en de oprichting van een intervisiegroep.
De Zeilen 2 heeft verschillende zorgvernieuwende projecten lopen. Naast het project Dubbele Diagnose (met
de Vlaamse overheid) en de Mobiele Werking Dubbele
Diagnose, wordt er sterk ingezet op de patiënten met een
statuut van internering. Door middel van deze projecten
streven we er naar om onze doelgroep maximaal deel te
laten nemen aan de maatschappij, gelovend in de eigen
krachten en mogelijkheden.
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Op De Lier 2 werd extra geïnvesteerd in kennisvergaring en
kennisdeling inzake Acceptance and Commitment Therapy
(ACT). Hiervoor werden specifieke bijscholingsmomenten
voorzien voor alle disciplines en casusbesprekingen
om verbindingen met de praktijk te maken. Tijdens
de intervisiemomenten werd stilgestaan bij de eigen
beleving van de hulpverleners. Met als focus onderlinge
communicatie meer verbindend te maken en los te
komen van direct oplossingsgericht reageren. Voor de
behandelgroep ART (Actieve Revalidatie en Therapiegroep)
werd de instroom van patiënten onder de loep genomen.
Hierbij werd er overgelegd met externe verwijzers en werd
de afdelingsfolder vernieuwd.
Met de start van de MBT dagkliniek onderging De Lier
3 grondige veranderingen. Overeenkomstig het nieuw
zorgstrategisch plan werd de werking van de afdeling
geïntegreerd in de andere afdelingen van De Lier. De
afdeling zette verder in op betere en mensgerichtere zorg
(cf. Planetree) o.m. door het inrichten van een comfortroom
en het creëren van een ‘stille living’. Ruimtes waar patiënten
rust kunnen vinden, weg van de afdelingsdrukte.
De afdelingsafspraken werden geëvalueerd en er werd
een nieuwe welkomstbrochure opgesteld. Wekelijks
wordt er aan een patiëntengroep feedback gevraagd over
de afdelingswerking. Voor alle patiënten wordt er een
houvastplan uitgewerkt.
Teamleden werden tijdens het afgelopen jaar ondergedompeld in de herstelvisie en Planetree-waarden.
Maandelijks neemt een patiënt deel aan de teamvergadering.
Er werd een opleiding georganiseerd over het omgaan met
verbale agressie door ‘Crime Control’.

De behandelprogramma’s van De Lier 4 (dagkliniek)
werden grondig gereorganiseerd. Gelijktijdig met en
complementair aan elkaar werden het IGT programma en
het MBT programma uitgewerkt.
Op De Lier 4 IGT (integratieve gedragstherapeutische
psychotherapie) werd het team verder opgeleid in Acceptance
and Commitment Therapy en in schematherapie. De
vaardigheidstrainingen werden op basis van inzichten uit
DGT (dialectische gedragstherapie) op punt gesteld.
Acceptance and Commitment Therapy, schematherapie
en DGT zijn modellen komende vanuit de “derde generatie
gedragstherapie”. De focus wordt gericht op het verwerven
van “psychologische flexibiliteit”. Hierbij leert men bij
moeilijke emoties en gedachten toch voldoende afstand te
kunnen bewaren, innerlijke belevingen te herkennen en in
contact te kunnen blijven met het hier en nu, zodat er ruimte
ontstaat om “vaardig” in actie te komen op basis van zijn
persoonlijke waarden.
Gesteund door het integratieve verklarings- en behandelmodel probeert het team een antwoord te bieden op soms
zeer uiteenlopende behandelnoden. Vanuit deze noden
wordt een opdeling in drie groepen gehanteerd: groep
stabilisatie en integratie, groep behandeling angst en

depressie, groep realiteitsgerichte aanpak (gericht op het
heropnemen van rollen in de maatschappij en herstel in
brede zin).
De dagklinische behandeling MBT (mentaliseren
bevorderende therapie) richt zich op mensen met langdurige
problemen met het herkennen en hanteren van gevoelens.
Samen met een negatief zelfbeeld en intense emotionele
spanning kan dit leiden tot impulsief gedrag. Daardoor
is het voor hen moeilijk om betekenisvolle relaties te
ontwikkelen met mensen die ze kunnen vertrouwen. Met
onze behandeling helpen we hen om zichzelf en anderen
beter te begrijpen vanuit ieders mentale toestand.
Het behandelaanbod omvat twee trajecten. Het voortraject
bestaat uit groepsessies, individuele gesprekken en een
bezoek aan huis, en laat ons toe om mekaar beter te leren
kennen.
Tijdens het hoofdtraject helpen we om het vermogen tot
mentaliseren te bevorderen en versterken.
Ons team omvat verschillende disciplines die intensief
met elkaar overleggen. We werken nauw met de patiënt
samen om op een consistente manier de doelstellingen op
te volgen en te bereiken.
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Libra: volwassenen met
afhankelijkheidsstoornissen
De medewerkers van de cluster Libra leverden op verschillende fronten inspanningen om de zorg rechtstreeks en
onrechtstreeks te verbeteren. De inzet en het enthousiasme voor deze initiatieven is groot. We kunnen met fierheid
vaststellen dat de passie voor zorg erg aanwezig is en veel
verder reikt dan de zorg aan het bed.
Het inspelen op een veranderend zorglandschap en het
permanent zoeken naar afstemming binnen de verschillende
netwerken resulteerden op de afdeling Libra 3 voor enkele
gedurfde keuzes.
De module drugs, die een behandeling aanbiedt voor personen met een illegale drugafhankelijkheid, koos ervoor
om, naast het reeds bestaande langdurige zorgprogramma, in te zetten op een kortdurend crisisbehandelaanbod.
Er worden vier bedden benut om tegemoet te komen aan
de stijgende vraag naar crisisopnames. Tien bedden blijven voorbehouden voor een langer behandelprogramma.
Het team leverde gerichte inspanningen om de zorg-programma’s inhoudelijk af te stemmen op de noden van de
patiënten. Verschillende visiedagen, groepsbesprekingen,
verbouwingswerken, organisatorische aanpassingen en
patiëntbevragingen resulteerden in een meer gespecialiseerd en dynamisch zorgtraject. Het team wil alzo tegemoet
komen aan de diverse zorgvragen binnen de regio en een
meerwaarde realiseren voor patiënten en partners in het
netwerk.
In het kader van het Masterplan Internering maakte de
overheid extra middelen vrij om geïnterneerden meer behandelmogelijkheden aan te bieden. De module SGS, zorgaanbod voor plegers van seksuele feiten, onderzocht reeds
in 2017 de optie om hierop in te tekenen. In 2018 werden
vier extra bedden voor deze doelgroep gecreëerd alsook
vier bestaande bedden geüpgraded. Binnen deze capaciteit
van 16 bedden worden er permanent zes plaatsen voorzien
voor geïnterneerden.
Het team leverde extra inspanningen om deze uitbreiding
te realiseren. De 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 aanvullende expertise om het
reeds gedifferentieerd aanbod verder te verfijnen. De ten26

dens van verwetenschappelijking wordt verdergezet. Risicotaxatie staat centraal in het behandelproces.
Het zorgtraject Libra 1 en 2, dat zich voornamelijk richt op
legale afhankelijkheidsproblemen zoals alcohol, medicatie, gokken, ... heeft de ambitie om een gedifferentieerde
dagmodule uit te bouwen die naadloos aansluit op de verschillende gespecialiseerde behandelmodules. Deze zorgt
tevens voor verbinding met ambulante partners in het netwerk. Om hiermee in 2019 van start te kunnen gaan werden
de behandelmodules sterker geënt op de behandeldoelstellingen. Na een grondige analyse werd een eerste concrete
stap gezet en werden vier behandelmodules op de afdeling
Libra 2 hervormd tot drie modules.
Het aanbod ‘Zorg op maat’ werd versterkt met de sessiereeks ‘Mijn familie en ik’. Hier wordt de klemtoon gelegd
op het systeem rond de patiënt. Er worden inzichten en
handvatten aangereikt die helpend zijn in de gezinscontext.
Deze sessiereeks sluit mooi aan op de reeds bestaande
infoavonden voor familieleden en andere betrokkenen.
Er werden creatieve inspanningen geleverd opdat patiënt,
arts en team elkaar frequenter kunnen ontmoeten. Binnen
de acute oriëntatiemodule nemen de arts en een (verpleegkundig) teamlid wekelijks het initiatief om samen de patiënt
kort te spreken. Deze gesprekken zijn een aanvulling op de
klassieke één op één gesprekken en versterken een efficiënte opvolging van het behandelplan. De interdisciplinaire
afstemming en complementaire samenwerking in het team
wordt vergroot terwijl de patiënt meer mogelijkheden aangeboden krijgt tot dialoog met het team. Men past dezelfde
methodiek toe bij het opnamegesprek.
Vanuit de cluster werd een visiedag georganiseerd over
het onderwerp ‘Terugvalmanagement’. Dit resulteerde in de
ontwikkeling van een houvastplan dat geïntegreerd werd
in het behandelproces. Naarmate de behandeling vordert
en men meer inzicht krijgt in uitlokkende en beschermende
factoren met betrekking tot herval, worden deze kort
weergegeven in het houvastplan. Op dit plan is er ook
ruimte om persoonlijke actiepunten te noteren. Het biedt
houvast tijdens en na de opname maar is ook een middel
om in dialoog te gaan met familie en andere zorgactoren.
Naast deze afdelings- en clusterspecifieke ontwikkelingen
werd er ook ingezet op de niet minder belangrijke centrale
onderwerpen: suïcidepreventie, bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen, signaleringsplannen, de Planetreebelevingsdagen, de uitrol van het nieuwe EPD, interne
kwaliteitsrondes, medewerkers- en patiëntbevragingen, ...

De grote thema’s
De rode draad in het jaarverslag is terug te brengen tot
4 grote thema’s: kwaliteitsvolle behandeling, herstel en
participatie, inbedding in het netwerk en tot slot competente
medewerkers.

Kwaliteitsvolle behandeling

Orion: psychose
De zorgcluster Orion ontsnapt niet aan de dynamiek van
een snel veranderend GGZ-landschap en heeft ingezet
op een aantal belangrijke kwaliteitstopics in de zorg voor
personen met een psychotische kwetsbaarheid.
De grote beleidsthema’s mogen echter de bijna onzichtbare
kleine wonderen die zich dagelijks voltrekken op onze afdelingen niet verhullen. Patiënten, omgeving, hulpverleners,
op vaak heel creatieve wijze samen op weg. Daarbij vertrouwen, hoop en energie behouden om verder te werken
aan herstel, ook na herhaaldelijk herval.
Binnen de cluster beseffen onze teams meer dan ooit dat
connecteren en samenwerken noodzakelijk zijn om die
kleine wonderen ook morgen nog te kunnen realiseren.
Vanuit die gedachte werd er het voorbije jaar hard ingezet
op een aantal initiatieven die deze verbinding versterken,
naast ons streven naar een up-to-date gespecialiseerd
behandelaanbod.

Alle Orionafdelingen hebben, vanuit een geactualiseerde
behandelvisie, een vertaling gemaakt naar de dagelijkse
werking en in het bijzonder naar de invulling van het therapieaanbod. Een aanbod waar zorg op maat, participatie
van de patiënt en het doelstellingsgericht werken centraal
staan.
Een actueel thema was het afzonderingsbeleid, ingebed in
het breder kader van de vrijheidsbeperkende maatregelen.
In de zorgcluster Orion werd gestart met een preventieve
aanpak van agressie-incidenten en het inzetten van alternatieven voor afzondering. Een duidelijk zichtbaar dalende
trend rond het gebruik van afzonderingen stemt ons hoopvol om op deze ingeslagen weg verder te gaan.
Daarnaast werd er een plan opgemaakt om bij de uitrol van
het zorgstrategisch plan in 2019, acties te ondernemen die
de agressie-incidenten, verder kunnen doen dalen. Hierbij
denken we o.a. aan:
•
Helende omgeving creëren, prikkelarm en meer privacy, door afbouw vierpersoonskamers en aanbod van
comfortkamers
•
Veilige personeelsbezetting in de 24 uurs zorg
•
Ondersteuning van de teams om tijd en ruimte vrij te
maken voor het verwerven van specifieke competenties en versterken van de samenwerking in het interdisciplinair team.

Herstel en participatie
In 2018 heeft de werkgroep ‘participatie’, samengesteld uit
ervaringsdeskundigen en teamleden, verder gewerkt om
het begrip ‘participatie’ ook concreet te vertalen in de werking. Dit resulteerde o.a. in het gebruikmaken van een aangepaste opnamechecklist, een uithangbord met foto’s en
info over de hulpverleners en het beschikbaar stellen van
een aantal informatiefolders voor patiënten.
Orion leverde ook een mooie bijdrage bij de opstart van de
Limburgse Herstelacademie.
Alle teams van Orion hebben initiatieven genomen om de
patiënt directer te betrekken in de opmaak en evaluatie van
zijn/haar behandelplan. Een aantal patiënten namen ook
rechtstreeks deel aan het interdisciplinair behandeloverleg.
Familiewerking is binnen de zorgcluster Orion al lang een
vertrouwd begrip. De werkgroep familiewerking organiseer27

de opnieuw een succesvolle psychose-educatiereeks voor
familieleden van opgenomen patiënten. De leden van de
werkgroep brachten ook de KOPP-werking onder de aandacht en gaan zich in 2019 buigen over de nieuwe richtlijn
‘kindreflex’.
Met een geslaagd bezoek aan Villa Voortman in Gent, een
ontmoetingshuis voor volwassenen met een dubbele diagnose, werd het clusterbeleidsteam van Orion ondergedompeld in een boeiend en origineel opvang-initiatief binnen
de sociale psychiatrie. Herstel van waardigheid en fierheid
enerzijds en een werking met slechts twee leefregels, deed
ons reflecteren over patiëntenbejegening.

Inbedding in een netwerk
De zorgcluster Orion hecht veel belang aan de samenwerking
met en in het netwerk. Alle kernteams stimuleren een
overlegcultuur van gelijkwaardigheid en dialoog met onze
zorgpartners. Veelvuldige contacten en participatie aan
elkaars overlegmomenten stimuleren deze samenwerking.
In 2019 plannen we een uitwisselingstraject.
Een mooi initiatief is het Structuurhuis waar een intensieve
samenwerking met beschut wonen tot stand is gekomen en
waarbij de begeleiding maximaal werd afgestemd op zowel
de noden als de waarden en normen van de patiënten.
Met een voortdurende bijsturing werd een optimaal
begeleidingsaanbod nagestreefd.
Het zorgstrategisch plan in kader van art. 107 - uitbreiding
mobiele teams en intensifiëring van zorg - liet ons niet los
in 2018. In december werd het kader voorgesteld waarin de
intensifiëring van zorg vorm zou krijgen. Binnen Orion werd
een werkgroep opgestart om bij die bevriezing van bedden,
een geïntegreerde dagfunctie uit te bouwen, waardoor we
een volwaardig naadloos behandeltraject kunnen realiseren
binnen het zorgpad van de cluster.

Competente medewerkers
Het clusterspecifieke vormingstraject voor teamleden én
medewerkers van onze netwerkpartners mobiele teams
en beschut wonen, werd bijzonder goed onthaald. In 2018
kwamen volgende thema’s aan bod:
•
In gesprek met psychose
•
KOPP-werking
•
Zin-wijzer! - Zin & Spiritualiteit op Orion
•
In gesprek met het gezin
•
Psychose en drugs
•
Psychotherapeutische interventies bij psychose
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Besluit
2018 kunnen we zien als een voorbereidingsjaar naar een
vernieuwde GGZ, waarbij de cluster Orion zijn blik over de
muren van de voorziening richt en afstemming van zorg
met netwerkpartners steeds belangrijker wordt. Met het
verminderen van de beddencapaciteit zal er extra aandacht
moeten gaan naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen
de zorgvragen en het zorgaanbod. Hierbij verdient de EPAdoelgroep (Ernstige Psychiatrische Aandoening) bijzondere
aandacht. Met veel bevlogenheid kondigt 2019 zich aan
en werken we gestaag verder aan goede zorg voor onze
patiënten met psychosegevoeligheid.

Sirius: ouderenpsychiatrie
2018 was het jaar dat we ons enerzijds voorbereidden op
de invoering van een nieuw zorgstrategisch plan. Anderzijds
ook het jaar dat het kenniscentrum ons inspireerde voor
verdere aanpassing en verbetering van de geboden zorg
met het rapport ‘Organisatie mentale gezondheidszorg
ouderen’.

Hierbij passend hebben we ons gefocust op een
aantal inhoudelijke projecten
Een verdere uitbouw van het afdelingsoverschrijdend
therapeutisch aanbod. Meer en meer zijn we ervan
overtuigd dat er over de afdelingen heen een aantal thema’s
gedeeld worden die – volgens de bestaande evidence
– bij voorkeur via groepssessies worden aangebracht.
Zeker de psycho-educatieve sessies lenen zich hiertoe.
Het bestaande therapeutisch parallelprogramma werd
uitgebreid met een reeks over “het houvastplan” en
“communicatie”. Het is onze ambitie om dat de volgende
jaren verder uit te breiden zowel voor de patiënten zelf
als voor hun mantelzorgers. We zijn ervan overtuigd dat
informatie op maat nodig is om samen betere keuzes te
maken in het behandel- en hersteltraject.
Naar aanleiding van de effectieve start met een nieuw
elektronisch zorgdossier werd ook het zorgpad aangepast.
Dit gebeurde via de gedetacheerde medewerking van
verschillende teamleden in de denkgroepen “zorgpad” en
“elektronisch dossier”. Alle voorstellen vanuit deze groepen
werden getoetst aan het Planetreenormenkader. Er werd
gekozen voor volgende nieuwe tendensen:
•

•

•

•
•

bij patiënten met een depressief beeld én systematisch
bij alle patiënten voor een bevraging van de klachten.
Via de HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales)
65+ willen we de evolutie van de gesignaleerde klachten opvolgen en bespreken. Deze bevragingen hebben
vanzelfsprekend ook hun invloed op het vastleggen
van de behandeldoelstellingen.
Naast deze grote inhoudelijke inspanningen, blijven we ook
investeren in het netwerk van de patiënten. In 2018 starten
we met het gericht meegaan naar de thuissituatie van de
patiënt, dit om de zorgcontinuïteit beter te garanderen
tijdens de ontslagfase. We blijven ook specialistische
kennis delen. Dit doen we met outreachende coaching van
een aantal teams van woonzorgcentra en door het leiden
van intervisies met de netwerkpartners.
Ook passend binnen deze netwerking was de organisatie
van de studiedag ”betrapt op getrapte zorg”. Hierbij werd
vooral bekeken welke bijzondere trede een dagklinische
behandeling kan zijn voor een zorg met trappen.
De plannen voor de verfraaiing van de afdelingen Sirius 1
en 2 werden nagenoeg gefinaliseerd. De verdere realisatie
hiervan is gepland in 2019.
Het belangrijkste gebeurt echter elke dag opnieuw in de
én specialistische én mensgerichte contacten tussen
teamleden en patiënten, in de ondersteunende contacten
met familieleden. En zeker ook in het lotgenotencontact
tussen patiënten. Daar wordt behandeld, daar wordt
perspectief gecreëerd.

de keuze voor een getrapt observatiekader waarbij het
interdisciplinair team zorgt voor een overeengekomen
set aan basisobservaties én deze combineert met
gerichte en specifieke observaties in functie van de
individuele zorgvraag van de patiënt en zijn context.
het belang van het houvastplan als steun voor de patiënt en zijn mantelzorgers. Het geïndividualiseerd houvastplan wordt doorheen de volledige behandelperiode
gebruikt en verder geoptimaliseerd.
het belang van gezamenlijke besluitvorming, van het
“shared decision model”. Hierbij is goede informatie erg
belangrijk.
meer kiezen voor de doelstellingen van de patiënt i.p.v.
die van het team. Dit vraagt veel transparant overleg.
een opstart met feedbackgerichte zorg (ROM). Hierbij
kiezen we voor naast een permanente tevredenheidsbevraging ook voor de afname van een zelfbeoordeling
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Enkele cijfergegevens
vzw Asster
Asster ging stabiel verder op koers.
Alhoewel de dagelijkse inzet van onze zorgverleners moeilijk herleid kan worden tot cijfers kunnen grafieken en tabellen
gezien worden als een afspiegeling van onze werking. Zo kan er op verschillende vlakken worden vastgesteld dat er in
deze cijfers een stabilisatie te zien is. Op jaarbasis zijn er wel verschillen aan te geven maar deze zijn minder uitgesproken
dan de voorbije jaren. Dit wijst niet zozeer op een stagnatie maar op een bestendiging van het intensieve karakter van de
werking van het ziekenhuis. Dit is zichtbaar in het aantal medische opnames, de verblijfsduren en het aantal keren dat er een
procedure voor een gedwongen opname werd gestart bij patiënten die aan onze zorgen werden toevertrouwd.

Opnames
Evolutie aantal medische opnames
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Asster realiseerde 2162 medische
opnames. Het is duidelijk zichtbaar
dat na een sterke stijging van
het aantal medische opnames in
2014-2015 er zich vanaf 2015 een
plateau heeft gevormd. Binnen de
medische opnames bedraagt de
verhouding van het aantal vrijwillige
opnames tegenover het aantal
juridische opnames ongeveer 80/20.
Deze opnames hebben voor 2018
betrekking op 1603 personen.
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Ook de verhouding van het aantal eerste medische
opnames t.o.v. de medische heropnames blijft op
jaarbasis stabiel.
Indien er wordt gekeken naar het aantal personen
dat werd opgenomen betekende het voor 872
personen, of meer dan de helft (54.4%) van het
aantal opgenomen personen, een eerste opname in
Asster en misschien wel een eerste kennismaking
met een psychiatrisch ziekenhuis. Het is voor het
eerst dat er in één jaar zo veel nieuwe personen
werden opgenomen.
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Eerste opname

Gedwongen opnames
In 362 dossiers werd er een gedwongen
opname gestart. Dit is gemiddeld bijna één
per dag. De meeste procedures worden gestart buiten het ziekenhuis (n=344) waarbij
de patiënt naar Asster werd overgebracht.
Het valt op dat bij een grote groep (46.6%)
de procedure wordt beëindigd in een periode van 1 tot 10 dagen.

Aantal gedwongen opnames
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Verblijfsduur
De verblijfsduur bij een medisch ontslag
blijft verder (lichtjes) dalen. Na een kleine
stijging in 2016 is de gemiddelde verblijfsduur bij ontslag in 2018 verder gedaald, tot
84 dagen oftewel het laagste niveau in de
voorbije jaren (figuur 4). Omdat het ontslag
van een beperkt aantal patiënten met een
langere verblijfsduur het gemiddelde sterk
kan beïnvloeden is het ook belangrijk om
naar de mediaan te kijken. Hieruit kunnen
we afleiden dat de helft van het aantal
patiënten (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 maken we een momentopname van alle verblijvende patiënten op dat moment in het ziekenhuis. De
gemiddelde verblijfsduur van deze groep
bedraagt 211 dagen. In deze groep zijn
ook patiënten opgenomen die bv. reeds
gedurende een langere periode deeltijds
verblijven in een dagkliniek.

Gemiddelde verblijfsduur bij ontslag
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Psychiatrisch Verzorgingstehuis
De Passer
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Warme zorg!!!
Mag zorg anders zijn dan ‘warm’? Dan mensgericht?
Ons antwoord is ‘NEE’!
PVT de Passer wil warme zorg voor onze bewoners
en medewerkers ‘uitademen’ … elke dag, op elk
moment, door iedereen! En het goede nieuws is dat
hier geen complexe theorieën of technologieën voor
nodig zijn. Warme zorg zit heel vaak in kleine dingen.
Samen met bewoners dromen over hun toekomst,
ruimte en rust bieden waar nodig, er zijn voor mekaar,
…
De drijfveer van medewerkers ligt in het dagdagelijks, op
ieder moment, voor elke bewoner en rekening houdend met
zijn of haar context, te zoeken naar de meest geschikte en
wenselijke zorg.
Geen makkelijke taak, maar wel boeiend en veelzijdig!
Creativiteit en passie is hier zeker bij nodig!
Daarom is het van cruciaal belang dat er ook goed voor
onze medewerkers gezorgd wordt. Zich goed voelen in hun
job, zich gewaardeerd voelen door hun leidinggevenden
voor al het werk dat ze doen, een vlotte samenwerking met
collega’s, … mag hierbij zeker niet ontbreken!
Daarnaast levert het verhogen van deskundigheid een
belangrijke bijdrage aan de motivatie van medewerkers.
Medewerkers wonen allerhande vormingen, opleidingen en
trainingen bij, volgen de beleidsthema’s op die de vorige
jaren uitgewerkt werden en schaven bij waar nodig.
Je hebt het vast gemerkt! Er wordt hard gewerkt in PVT!
Gelukkig kunnen wij hiervoor rekenen op de ondersteuning
van familie van bewoners, vrijwilligers en ondersteunende
diensten binnen Asster waarvoor een welgemeende dank
je wel!
Lieve Snellinx
zorgmanager PVT De Passer
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PVT De Passer anno 2018
Bewoners
Activiteiten
Er wordt zowel voor groepen als voor individuen een activiteitenaanbod uitgewerkt, per afdeling, maar ook afdelingsoverschrijdend.
Bewoners geven aan waar hun interesses naar uitgaan en
er wordt dan per afdeling en doelgroep ‘op maat’ gewerkt.
Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de mogelijkheden en de leefwereld van de bewoners.
Er wordt gezorgd voor een brede waaier aan activiteiten
zoals creatieve namiddagen, wellness, kleine en grotere
uitstappen, vakanties, enz.

Carnaval
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paasknutselen

kermis Sint-Truiden ontmoeting met kandidaten Miss Limburg en Miss Antwerpen

bewoners van De Luwte 2 op vakantie in Blankenberge

bal spécial

gezellig ontbijt voor bewoners van De Luwte 1 tijdens
vakantie in Gemmenich

bloesemfeest georganiseerd in samenwerking met de
leerlingen van de tuinbouwschool

De Luwte 3 in de Beekse Bergen
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Spiritualiteit
PVT-bewoners hebben eigen behoeften en verlangens
inzake pastorale en spirituele ondersteuning. Enerzijds
zijn er de bewoners die – omwille van de chroniciteit van
hun ziek-zijn – worstelen met zinvragen en vaak hierbij
aansluitend geloofsvragen, anderzijds verlangen sommige
bewoners regelmatige deelname aan structurerende
en inspirerende rituele verdichtingsmomenten zoals de
zondagsviering, de vieringen van Kerstmis, Goede Week
en Pasen.
Vanuit het pastoraal team proberen we aan deze verschillende behoeften tegemoet te komen.
Zo proberen we voldoende ruimte te scheppen waarbinnen
zin en levensvragen aan bod kunnen komen. Dit gebeurt
zowel individueel als in groep. Verschillende bewoners
hebben op geregelde tijdstippen een gesprek met de pastor.
Afhankelijk van de doelgroep komt de pastor ook op een
vast moment van de week langs om bewoners te spreken
en te beluisteren.
Op twee van de drie afdelingen is er ook een maandelijks
spiritmomentje, waar de bewoners op vrij initiatief aan
kunnen deelnemen. Het is een interactief én rustgevend
moment, aansluitend bij de tijd van het jaar en bij de
leefwereld van de bewoners.

de bewoner en/of de familie. Soms gebeurde dit met een
uitvaart in onze Assterkapel, andere keren was er een
herdenkingsmoment op de afdeling, waarin ook de familie
van de bewoner betrokken was. In 2017 is het pastoraal
team nauw betrokken geweest bij het vormgeven van
de visie en het beleid rond vroegtijdige zorgplanning en
palliatieve zorgen. Dit proces werd verdergezet in 2018 en
zal in 2019 nog verder vorm krijgen.
In het kader van Allerheiligen en Allerzielen was er op 26
oktober 2018 een herdenkingsmoment waar we de overleden
bewoners van de voorbije twee jaren herdachten. Familie,
bewoners en begeleiding waren hierop uitgenodigd en ook
talrijk aanwezig. Deze herdenking wordt georganiseerd
in nauwe samenwerking tussen de afdelingen, de
medewerkers van de sociale dienst en het pastoraal team.
Ook wordt er door de activiteitenbegeleiders veel aandacht
gegeven aan het stemmig inkleden van de ruimte, zodat de
familie en de bewoners zich echt warm onthaald voelen en
troost tastbaar is.
Enkele keren per jaar wordt er op één afdeling ook gezongen, onder begeleiding van iemand van het pastoraal team.
Hierbij gaat het niet zozeer om het juist zingen, wel om de
verbondenheid die het zingen brengt. Bewoners geven aan
dat ze hier erg naar uitkijken en veel deugd aan beleven.

Elke eerste zondag van de maand is er in de Assterkapel
een eucharistieviering, waar de bewoners indien gewenst
aan kunnen deelnemen. Daarnaast waren er in 2018 ook
bijzondere vieringen tijdens de liturgische sterke tijden
(Aswoensdag, Goede week, Pasen, Allerheiligen, Kerstmis).
Op Lichtmis was er tijdens het praatcafé, georganiseerd door
de vrijwilligers, een bezinning met nadien pannenkoeken.
De bewoners van De Passer worden ook actief betrokken in
de bredere initiatieven van het pastoraal team: gedichtendag, zuidactiedag, dag van de spirituele zorg …
Tijdens de maanden mei en juni gaan verschillende bewonersgroepen op bedevaart naar Scherpenheuvel. In de mate
van het mogelijke is de pastor hier ook bij aanwezig.
Héél bijzonder mogen we bewoners nabij zijn in hun
beslissingen en wensen rond hun levenseinde.
Voor het overlijden proberen we in nauw overleg met de
begeleiding op de afdeling een zo goed mogelijke nabijheid
en ondersteuning te bieden. Na het overlijden nemen we
op een waardige manier afscheid, volgens de wensen van
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Lichtmis

Betrekken van familie en belangrijke
naasten
Naast de bezoekmomenten en de familiegesprekken worden er op regelmatige basis ook familieactiviteiten gepland.
Zo stond ‘PVT-Rock’ op de agenda.
Bewoners verrasten ons, en sommigen ook zichzelf, met
hun zang- en/of danstalent. De talrijke opkomst van familie
en bewoners, de sfeer die er van in het begin goed in zat en
de frietkraam zorgden voor een echt festivalgevoel.
Verder neemt er vanuit iedere afdeling ook een afgevaardigde van de familie van de bewoners deel aan het Lokaal
Advies Comité (LAC). Dit comité denkt mee na en geeft tips
en suggesties mee om de zorg nog meer aan te passen aan
onze bewoners.
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Medewerkers

Deskundigheid
Er werd op diverse manieren ingezet op deskundigheidsbevordering.
Op iedere afdeling en in iedere leefgroep vinden er intervisies plaats. Doel van intervisie is te reflecteren over eigen
handelen in omgang met bewoners en dit te evalueren.
Op De Luwte 1 en 2 werden er teamtrainingen voorzien op 24
april, 4 en 18 mei en 13 november. De gebruikte methodiek
was het kwaliteitenspel om onderlinge communicatie en
samenwerking te bevorderen.
Tijdens coachingsgesprekken met de medewerkers van De
Luwte 2 kwam de nood aan vorming op maat, vooral omtrent pathologieën en interventies, naar boven. Om hieraan
tegemoet te komen werden tijdens de dienstvergaderingen
vormingsmomenten voorzien. In 2018 behandelden we zo
de thema’s middelen: hervalpreventie, angststoornissen en
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schizofrenie. Een ander besproken thema was autisme.
Tijdens een vormingsmoment op De Luwte 1 en een teamtrainingsmoment op De Luwte 3 werd er aandacht besteed
aan het geven van feedback. Daarnaast introduceerden we
de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) in een vormingsmoment waar we tijdens intervisies mee aan de slag
gingen.
Ook vinden we de deskundigheid van onze vrijwilligers
van groot belang. In dat kader werd er op 26 juni een
vormingsnamiddag georganiseerd, rond de visie van het
PVT, de ziektebeelden van de bewoners die er verblijven
en rond communicatie.
Binnen de organisatie werden er naar goede gewoonte opleidingen brandveiligheid, agressie en CPR aangeboden.
Er werden tal van belevingsdagen Planetree georganiseerd. Daarnaast zette Asster ook de traditie van de seminariecyclus verder.

08-02-2018
Inspiratiesessie ‘Verbindende communicatie. Deel I’,

22-02/2018
Workshop ‘Zeg wat je voelt ... voel wat je zegt’ door
mevr. Greet Balemans. Georganiseerd in samenwerking
met CC De Boogaard

27/02/2018
Inspiratiesessie ‘Ervaringswerkers laten groeien’
mevr. Grace Verween & LEF

13/03/2018
Inspiratiesessie ‘Verbindende communicatie. Deel II’

15/03/2018
‘Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)’

17/04/2018
Inspiratiesessie ‘De kracht van non-verbale
communicatie’

15/05/2018
‘Islamitische visies op mensen met psychische stoornissen’ - dhr. Sofian El Bouazati

30/05/2018
‘Betrapt?! Op getrapte zorg’
Sirius & netwerk ouderenzorg

18/09/2018
Inspiratiesessie ‘Communiceren met patiënten/bewoners: krachtgericht werken deel I’,

10/10/2018
Communicatie, veel meer dan communicatie
prof. dr. Dirk De Wachter

12/10/2018
Everybody Happy
dhr. Nic Balthazar

13/11/2018
Inspiratiesessie ‘Communiceren met patiënten/bewoners: krachtgericht werken deel II’,

14/11/2018
‘Motiverende gespreksvoering’

13/12/2018
Netwerk Zorg aan geïnterneerden Hof van Beroep
Antwerpen
We deden ook beroep op de deskundigheid van externen,
om ons in bepaalde thema’s en processen te begeleiden en
te verrijken. Pallion (Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe) werd gecontacteerd en stond ons bij in het levenseindeproces van een palliatieve bewoner.
De leergierigheid en bereidheid tot bijscholing van de
medewerkers van het PVT resulteert in 1112 uren vorming,
training en opleiding.
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Kwaliteitsvolle zorg …

Bewonersdossier
Obawie? Obawa? Obasi!

De afgelopen jaren werd er in het PVT naarstig gewerkt aan
een aantal beleids- en visieteksten m.b.t. specifieke problematieken. Voor een aantal thema’s werden de beleidsteksten gefinaliseerd, voorgelegd aan de beleidsmakers van
Asster en goedgekeurd.
Rond suïcidepreventie werd een workflow uitgewerkt, die
als leidraad gehanteerd kan worden in de begeleiding van
mogelijks suïcidale bewoners. In de toekomst worden er
intern vormingen aangeboden om medewerkers zich verder
te laten verdiepen in deze materie.
Wat betreft het beleid rond middelen is het zo dat deze teksten door de referenten werden voorgelegd en verduidelijkt
in de respectievelijke teams, om tot eenduidig handelen
over de afdelingen heen te komen.
Vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van agressie
vinden in het PVT niet plaats; indien toch nodig wordt de
procedure van de doelafdeling (PZ) daarin gevolgd. Dit
werd ook zo opgenomen in de beleidstekst.
Vroegtijdige zorgplanning is al langer een thema binnen
PVT. Reeds in 2010 was er een studienamiddag waar Manu
Keirse kwam spreken over ‘het levenseinde teruggeven aan
de mensen’.
In 2011 kwam Ulrike Pypops als juriste het juridisch kader
van vroegtijdige zorgplanning toelichten.
In 2017 werd er met een werkgroepje gewerkt aan de meer
systematische uitwerking van een visie, beleidsteksten en
een zorgpad om de vroegtijdige zorgplanning en de palliatieve begeleiding duidelijker vorm te geven.
In 2018 werd dit zorgpad al heel concreet toegepast bij
verscheidene palliatieve bewoners. De samenwerking
met Pallion (team ter ondersteuning van palliatieve zorg in
thuis(vervangende) situaties) werd hierbij steeds als een
enorme meerwaarde en ondersteuning ervaren.
In PVT De Passer wordt vroegtijdige zorgplanning gezien
als een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, zijn naasten en zorgverlener(s)
waarbij uiteindelijk toekomstige zorgdoelen besproken en
gepland kunnen worden. Deze gesprekken werden gevoerd
tussen begeleiding en bewoners om zo te kunnen voldoen
aan de wensen van de bewoner.
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Het tijdperk van de geschreven dossiers, de mappen die
half uiteen vielen en de pennen die altijd maar zoek waren,
ligt steeds verder en verder achter ons.
Na onze eerdere kennismaking met een elektronisch dossier, Regas, schakelden we in november met z’n allen over
naar een nieuw programma Obasi.
Vol goede moed en met bergen hoop op een vlot werkend
programma, ging de EPD (elektronisch patiëntendossier)
bende van het PVT in de zomer aan de slag. Maanden van
voorbereiding konden zich nu vertalen in het zelf aanleren
van het nieuwe programma, in het zoeken van onze weg en
in het nadenken over hoe we dit op een verstaanbare manier konden overbrengen aan onze collega’s. Samen met
Bert Mellemans en Riet Fonteyne (van de dienst kwaliteit)
werd het opleidingsplan opgemaakt en werd alles netjes
verder uitgewerkt en ingepland.
Een strak plan, een boordevol programma en een druk
schema van 132 lesuren te geven op 4 weken tijd. 132 uren
om iedereen onder te dompelen in Obasi, om medewerkers
gerust te stellen dat alles wel goed komt en om bij iedereen wat aanstekelijk enthousiasme te toveren zodat we er
samen voor konden gaan.
En zo geschiedde …
Heerlijk enthousiasme van de referenten sprankelde over
op onze collega’s. De Obasi quotes van de week hielden
het allemaal wat luchtig. “Onthoud vooral: alles komt goed!
Je hebt ooit met Regas leren werken, dan gaat dit zeker
lukken. Denk aan het wachtwoord, of aan de pralines. Lees
wat er staat, dat kan al eens helpen”.
Sommigen droomden dat ze hun wachtwoord drie keer fout
hadden ingegeven en dat ze dus moesten trakteren met
pralines. Anderen hadden dit ook effectief gedaan en arriveerden in les twee met een doosje Leonidas.
De memorabele woorden ‘de eerste pralines zijn een feit’,
met bijhorende foto, bereikten zelfs de directie! Uitspraakjes
als ‘deh, hier staat het toch, hoe sjiek is dat’, werkten meer
stimulerend dan de mensen zelf dachten. Spontane vreugdekreetjes als ‘whoppaaa, het is me gelukt’ en kleine
zuchtjes als ‘miljaar, ik heb weer op die nooduitgang geduwd’ wisselden mekaar af.

Iemand droomde dat er geen muis beschikbaar was aan
de laptop, maakte in de vroege ochtend haar echtgenoot
wakker om de muis van de computer thuis af te koppelen en
deze te kunnen meenemen naar de laptop in ons leslokaal.
Het was een druk computernajaar, voor de referenten,
maar zeker ook voor alle anderen. Het heeft veel van onze
medewerkers gevraagd om zich hier achter te zetten en alles op zich af te laten komen. Het naar de lessen te komen,
te oefenen, opnieuw te oefenen, af en toe eens goed te
vloeken, maar dan toch terug achter de computer te zitten
en het niet los te laten. Ferm, dat ze dat allemaal toch maar
gedaan hebben!
De overgang naar Obasi heeft voor heel wat werk gezorgd.
Voor iedereen, voor en achter de schermen. Maar van
Regas naar Obasi heeft ook voor veel spontaan gelach,
veel deugddoend gezucht en vooral voor veel verbinding
gezorgd. De hulp die aan elkaar geboden werd tijdens de
lessen, de overgangsperiode en opstart van het nieuwe
dossier was voelbaar op onze drie afdelingen. Mensen die
vlotter bleken weg te zijn met het programma dan ze dachten, zag je stilletjes stralen van contentement.
En wij, de EPD bende van het PVT, stralen stilletjes mee.
Van fierheid dat iedereen het toch maar doet. Dat de overgang goed verlopen is, dat er ruimte blijft voor opvolging en
dat we samen de boel toch maar draaiende houden.
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Vlaamse Patiënten Peiling

Planetree

Dit is een meting die georganiseerd wordt in het kader van
het Vlaams Indicatoren Project (VIP²).
VIP² heeft als doelstelling om relevante, betekenisvolle en
valide kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor de geestelijke gezondheidssector. Eén van deze indicatoren is de
Vlaamse Patiënten Peiling (VPP).
In 2016 en 2017 scoorde PVT De Passer hier heel goed op.
Onze bewoners geven PVT De Passer in 2018 een gemiddelde score van 7.9 op een totaal van 10 (37 deelnemers).
Gemiddeld hebben de psychiatrische verzorgingstehuizen
een score van 8.0.

Planetree … We hebben er al wel van gehoord. In de wandelgangen of wat dichter bij. Het klinkt soms nog wat vaag
in de oren. De term begint te leven, door te sijpelen maar is
voor velen nog weinig concreet.

10

2017

Iedereen lijkt nog wat afwachtend te zijn, wat voorzichtig
zoekend in wat het gaat geven, hoe zo een trainingsdag er
zal uit zien.

2018

8
8,1

Het lijkt soms te ver weg van wat we eigenlijk elke dag doen.
Het voelt soms alsof het iets nieuws is, waar we ontzettend
veel tijd, energie en budget moeten gaan insteken.
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7,8

8,0
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4
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’t Is nog te bekijken of de kritische kantlijnen ‘geen geld en
geen tijd voor’, zoals de ene collega het verwoordde, zullen
waar zijn. ’t Is nog te bezien of het net zo inspirerend zal zijn
zoals de andere collega vertelde. ’t Is nog af te wachten of
het wel klopt wat ‘ze’ zeggen, dat het helemaal niet zoveel
zal vragen, dat het eigenlijk heel gewoon een manier is om
onze missie, onze visie meer voelbaar in onze vingers te
krijgen. In alles wat we doen. In wat jij doet, in wat ik doe,
in dat wat we samen elke dag opnieuw kunnen betekenen.

0
PVT De Passer

Gem. psych. verzorgingstehuizen

PVT De Passer wordt door 66% (47% Zeker Wel, 19%
Waarschijnlijk Wel) van de bevraagde bewoners aanbevolen aan vrienden en familie. Opgelet, 8% van onze bewoners die deelgenomen hebben aan de Vlaamse Patiënten
Peiling hebben deze vraag niet beantwoord.

80

2017

2018

70
19%

28%

Zeker wel
Waarschijnlijk wel

40
30
20

Misschien hebben ‘ze’ dan toch ergens gelijk.
Dat Planetree niet zo veel verschilt van alles wat we doen.
Dat het niet zo anders is, dan onze dagelijkse zorg voor
onze bewoners en voor elkaar. Dat we nu ook elke dag
streven naar goede, kwaliteitsvolle en vooral ook warme
mensgerichte zorg. Dat we ook nu onze eigen grenzen tegen komen, af en toe eens deftig tegen de muur mogen
lopen, de kans krijgen om recht te staan en weer verder te
leren.
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Voor mekaar, voor de organisatie, maar vooral ook voor
onze bewoners.
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31%

37%
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Zolang we dat maar doen vanuit een lerende houding,
vanuit nieuwe kansen krijgen en vanuit gezond babbelen met elkaar. Niet te veel gedoe, niet te veel complexe
communicatiestructuren, maar wel vanuit professionaliteit, meer nog vanuit gezond verstand, vriendelijkheid en
oprechte betrokkenheid.
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Planetree, een verhaal van een zaadje dat geplant wordt en
ook in het PVT verder zal groeien. Het verhaal dat ons weer
even terug met onze voeten op de grond zet en ons vertelt

dat we het allemaal niet zo ver moeten gaan zoeken. Dat
we geen massale budgetten, grote en dure woorden nodig
hebben. Maar dat ons gewoon, weer heel erg bijzonder gewoon, bewust maakt van dat het ‘m in de kleine dingen zit.
De stille glimlachjes, de kleine lichtpuntjes, de stille woorden en de kleine schouderklopjes die straks of morgen voor
iemand een groot verschil kunnen maken.

BelRAI
In 2017 namen we vanuit het PVT De Passer deel aan een
pilootstudie rond de BelRAI. Vanuit de deelnemende PVT’s
kwamen er heel wat bedenkingen. Deze bedenkingen hadden vooral betrekking op het tijds- en arbeidsintensieve
karakter van het instrument. De onlosmakelijke koppeling
aan financiering is een andere bekommernis, vooral omdat
in het bestaande instrument de zorgzwaartemeting niet ten
volle tot zijn recht komt. Daarnaast staat de aard van het
instrument haaks op de rehabilitatievisie, die we toch hoog
in het vaandel dragen in het PVT.
2018 werd een jaar waarin er door de onderzoekers vooral
werd gezocht naar mogelijkheden om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen binnen het bestaande kader van het
gevalideerde instrument. In het overleg met de focusgroep
werden de resultaten van de pilootstudie teruggekoppeld en
enkele knelpunten benoemd. In het najaar gingen we met
het sectoroverleg van start, waarbij er aparte vergaderingen
voor iedere sector werden gepland om zo gericht mogelijk te zoeken naar mogelijkheden om tegemoet te komen
aan de knelpunten. Op deze manier wordt de BelRAI 2.0
voorbereid.
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De grafiek en het diagram geven weer
dat er 4 bewoners overleden zijn.
Daarnaast zijn 6 bewoners verhuisd
naar woon- en zorgcentra omdat
de somatische zorgen de overhand
kregen boven de psychiatrische problematiek.

Opnames
In 2018 werden 14 opnames gerealiseerd.
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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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