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Infrastructuur      

Naleving erkenningsvoorwaarden:     

     

De gemeenschappelijke eet- en leefruimten zijn 
onvoldoende aangepast aan de grootte van de 
afdeling , artikel 48.6 

Een infrastructureel probleem, we kunnen dit 

onmogelijk aanpassen dus afwijking wordt 

aangevraagd 

Murielle en RD Q2   

De hoogte van de raamdorpels in de 
gemeenschappelijke eetruimte laat geen 
ongehinderd zicht op de buitenwereld toe, artikel 
48.13 

Indien we de raamdorpels moeten vergroten zitten 

we met enorme graafwerken,ze bevinden zich net 

boven het grondniveau , we weten niet hoe diep we 

kunnen gaan om geen schade te berokkenen aan het 

gebouw en zo de stabiliteit te beinvloeden daarom 

wordt een  afwijking  aangevraagd. 

Murielle en RD Q2  

De infrastructuur garandeert onvoldoende de 
veiligheid van de bewoners, niet alle traphallen 
kunnen beveiligd worden , artikel 21  

De regelgeving voorziet dat de traphallen beveiligd 

moeten zijn in het kader van valpreventie. Wij zien in 

de regelgeving geen verplichting om de traphallen ( 

behalve deze van de beschermende afdeling die wel 

voorzien is van een codeslot)te beveiligen door 

middel van een codeslot. Concreet denken wij dat de 

traphal in kwestie voldoende beveiligd is op de 

volgende manier : er is een duidelijke signalisatie dat 

het over een traphal gaat, en eens men de deur 

opent is er nog 1m 30 platform voor de trap start.  

Dir met fac manager Q1  

Personeel :      
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Er is onvoldoende VP personeel : er is een tekort 
van 0.12 VTE 

Dit komt door het ontbreken van een  

hoofdverpleegkundige, vacature staat open sinds 

sept 2020, geen reactie, mail is verstuurd naar 

recrutering burelen om een HVP te zoeken, HC werkt 

19u 

Murielle Q1  

De functie van HVP wordt onvoldoende ingevuld , 
er is een tekort van 1 VTE 

Hc werkt 19u omwille van gezondheids problemen, 

vacature voor HVP  staat open en mail werd 

verstuurd naar recrutering 

Murielle Q1  

 

Er Zijn onvoldoende deskundigen in de animatie, 
een tekort van 0.18 vte 

Er is een animatrice langdurig ziek en zij muteert 

einde januari naar een andere site. Vanaf 17 januari 

2022 start een 38u animatrice, dus zijn we weer 

voltallig. 

Murielle Q1 Ok op 17/1/2022 

Hulp en dienstverlening     

Het zordossier bevat geen info m.b.t.de medische 
anamnese, diagnose, allergie 

1 van de 4 dossiers niet in orde, doordat bewoonster 

nog maar een paar dagen opgenomen was, strikt op 

toezien dat dit bij opname steeds in orde wordt 

gebracht 

Head care en 

Murielle 

Q1  

In het zorgdossier ontbreekt info m.b.t.de soc 
anamnese (interesses, hobby’s) 

1 van de 4 dossiers niet in orde, strikt op toezien dat 

dit opgevolgd wordt, door andere 

woonleefbegeleiders ( persoon die dit invult is 

langdurig afwezig) 

Head care en 

Murielle 

Q1  

Het zorgplan bevat geen actuele instructies m.b.t. 
de toe te passen vrijheidsbeperkende maatregelen 

Was niet in orde bij bewoner die net opgenomen 

was, strikt op toezien dat dit wel gebeurt bij opname 

Head care en 

Murielle 

Q1  
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Het uitvoeren van de instructies op het zorgplan 
wordt niet altijd geregistreerd 

Strikt op te volgen door steekproefsgewijs controles 

te doen 

Head care Q1  

De Bewoner en of familie werden niet betrokken bij 
de beslissing m.b.t. de fysieke vrijheidsbeperkende 
maatregelen 

1 fiche was niet ondertekend, strikt op te volgen dat 

dit steeds gebeurt 

Head care Q1  

De fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen 
worden niet aantoonbaar periodiek ¨geëvalueerd 

Laatste WG fixatie xas weggevallen door afwezigheid 

van verantwoordelijke, dit wordt weer opgestart, eerst 

volgende WG staat gepland op 31/1/2022 

Head care Q1  

In geval van wondzorg wordt er niet voor elke 
wonde een wondzorgfiche opgemaakt 

We werken nog steeds met papieren fiches, nog op 

te volgen in WZD 

Head care Q1  

De evolutie van de wonde is niet af te leiden uit de 
observaties in het zorgdossier 

Steekproefsgewijs controles doen op de observaties Head care Q1  

     

     

 


