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INSPECTIEBEZOEK

Soort Onaangekondigd bezoek op 21/02/2017 (8:3012:30)

Gesprekspartners Dhr. B. Schonenberg, directeur

Dhr. G. Van Hoof, kwaliteitscoördinator

Diverse medewerkers en bewoners tijdens de rondgang.

SITUERING INSPECTIEBEZOEK

De inspectie kadert in een periodieke opvolging.

In 2015 werd een thematische inspectie handhygiëne  (HH) en facturatie uitgevoerd. Daarbij werden 

geen tekorten vastgesteld rond facturatie, voor HH werden enkele kleinere werkpunten meegegeven: 

 wastafel te installeren in de kineruimte: dit blijft in feite te doen: de voorziening wijst erop dat er 

alcogel in de ruimte aanwezig is en een lavabo in een aanpalend toilet.

 ontbrekende vuilnisbakken met deksel en voetpedaal: inmiddels in orde

 systematisch afsluiten utilities en verpleegposten: geen tegenindicaties bij dit bezoek.

Bij de inspectie in 2012 in het kader van de opvolging en verlenging van erkenning werden geen tekorten 

vastgesteld.
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TOEGEPASTE REGELGEVING

� Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

� Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids en 

welzijnsvoorzieningen.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van 

gebruikers en mantelzorgers en bijlagen.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor de 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor de 

erkenning en de sluiting van rust en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, 

initiatieven van beschut wonen en samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en 

diensten, hierna "het procedurebesluit RVT" genaamd.

� Besluit van de Vlaamse Regering van 09 mei 2014, houdende de regels voor de erkenning van 

meerdere vestigingen van een WCZ, een CVK of een RVT als één WZC, één CVK of één RVT.

� M.B. van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, 

centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening.

� M.B. van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de 

instellingen voor bejaardenopvang.

� M.B. 9 december 2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking 

komen voor de tewerkstelling als deskundige in animatie en activatie.

� M.B. van 9 december 2009 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra 

vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de rusthuizen.

� Indien RVT erkenning: K.B. van 21 september 2004, bijlage 1 houdende vaststelling van de 

normen voor de bijzondere erkenning van rust en verzorgingstehuizen.

� Indien NAH erkenning: K.B. van 21 september 2004, bijlage 3, houdende vaststelling van de 

normen voor de bijzondere erkenning van rust en verzorgingstehuizen.

U kunt deze regelgeving terugvinden op https://www.zorgengezondheid.be/search/publicaties.

LEESWIJZER

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

een objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde 

voorwaarden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bevoegd voor de erkenning van de 

ouderenvoorzieningen en de finale beoordeling van het dossier komt dit agentschap als toezichthouder 

toe. Zo kan het bijvoorbeeld over bijkomende stukken/gegevens uit het dossier beschikken die naast de 

vastellingen van de inspecteur bijkomende informatie verschaffen.

U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op “www.departementwvg.be/zorginspectie”.

Niet alle elementen uit de regelgeving komen tijdens alle inspectiebezoeken aan bod. Dit kan o.a. te 

Hoe werkt Zorginspectie? 

Onze opdracht 

Onze inspecties 
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wijten zijn aan de finaliteit van de inspectieopdracht of de concrete situatie ter plaatse.

Dit betekent niet dat aan die elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan; ze komen 

mogelijk bij een volgende inspectie aan bod.

Het belang van de bewoner/gebruiker staat bij iedere inspectie centraal. 

De inspecteur stelt een verslag op met daarin de weergave van de vaststellingen die hij heeft gedaan. 

Specifiek vindt u per (deel)module volgende elementen:

� toelichting: deze rubriek bevat  de elementen van de regelgeving die aan bod kwamen, op basis 

van welke  bronnen deze geïnspecteerd werden en de effectieve vaststellingen;

� naleving regelgeving: indien er tekorten worden vastgesteld op de regelgeving worden deze hier 

vermeld;

� aandachtspunten: deze punten mogen niet gelezen worden als het niet voldoen aan de geldende 

regelgeving en kunnen dus ook op basis van deze regelgeving niet afgedwongen worden. In 

enkele gevallen hebben deze te maken met regelgeving waarvoor andere toezichthouders 

bevoegd zijn. In andere gevallen vraagt de inspectie enkel aandacht hiervoor in functie van het 

belang van de bewoner/gebruiker of gewoon vanuit een ‘good practice’.

Na het inspectiebezoek ontvangt de vertegenwoordiger van de voorziening het ontwerpverslag. Indien 

er volgens hem onjuistheden of onduidelijkheden in het ontwerpverslag geslopen zijn, kan hij binnen 14 

kalenderdagen na ontvangst schriftelijk reageren. Indien de inspecteur akkoord gaat met de gemaakte 

opmerkingen, wordt het verslag hieraan aangepast. Na deze fase wordt het definitieve verslag bezorgd 

aan de vertegenwoordiger van de voorziening en wordt het, met inbegrip van de eventuele reactienota, 

overgemaakt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en stopt het inspectieproces.  Het Agentschap 

Zorg en Gezondheid staat in voor de verdere dossieropvolging en de communicatie hierover.

Hoe leest u een inspectieverslag? 

Wat na de inspectie? 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

WZC Woonzorgcentrum

SMK Sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen

NB Niet beoordeeld

NVT Niet van toepassing

AP Aandachtspunt

TK Tekort

WGL Woongelegenheden

VTE Voltijds equivalent
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Bezettingsgegevens

PROFIEL EN AANTAL BEWONERS

Toelichting

 Vaststellingen op basis van de bewonerslijst op datum van het inspectiebezoek en observaties 

tijdens de rondgang in de voorziening.

 Om het aantal bewoners met dementie te bepalen werden de bewoners die een D of CD scoren en 

de bewoners die een 3 of 4 scoren op de items oriëntatie in tijd en plaats samengeteld.

Reële bezetting: 73

Validiteitscores

Totaal WZC

O A B C CD Adement D

8 5 1 1 1 0 5

Totaal RVT

B C CD CC

24 8 20 0

Aantal afwezigen: 0

Aantal bewoners met dementiesyndroom: 41

Aantal nietbejaarde bewoners: 4

Erkend kortverblijf

 Capaciteit 3

 Bezetting 3

Totale bezetting, inclusief kort en herstelverblijf: 76

De voorziening is gestart in 1991 als een volledige gesloten voorziening, bij de herconditionering in 2008 

werd een bijkomende open afdeling geopend. 

Naleving regelgeving (conform)

INFRASTRUCTUUR

Soort WZC:

Toelichting

 Vaststellingen op basis van observaties tijdens de rondgang in het gebouw. Volgende gedeelten 

werden bezocht: tweede en derde verdieping, eerste verdieping ifv de vernieuwde modelkamer; 

kineruimte op het gelijkvloers.
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woonzorgcentrum voor 85

woonzorgcentrum na 85

woonzorgcentrum na 2009



Recente wijzigingen:

Geplande wijzigingen:

Andere ouderen, thuiszorg en gezondheidsvoorzieningen op dezelfde campus:

Herconditionering in 2008

Men probeert op dit moment aanpalende woning(en) aan te kopen om zo aanpalend terrein te 

verwerven om de tweepersoonskamers te kunnen ontdubbelen. 

Binnen deze planning zullen de "oude" eenpersoonskamers eveneens geherconditioneerd worden: 

meer dan 25 jaar na de opening van het WZC zijn deze kamers aan een update toe. 

Een modelkamer werd reeds ingericht en door ZI bezocht: het betreft een smaakvol aangeklede kamer 

met een ruimere toegangsdeur aan het sanitair, nieuw sanitair, nieuwe vloeren, nieuwe ingemaakte 

kasten, nieuwe verlichting. Op deze wijze wordt de bestaande ruimte geoptimaliseerd. 

ZI benadrukte dat het uitgangspunt dient te zijn dat de sanitaire cellen rolstoeltoegankelijk dienen te 

zijn: hierbij dient ook rekening gehouden te worden bij de keuze van de lavabo. Ander aandachtspunt: 

indien nieuwe bedden worden aangekocht is de verenigbaarheid af te toetsen met het nieuwe fixatie

arme beleid in de voorziening (mogelijkheden rond laagste stand van het bed,  al dan niet vaste 

bedsponden…). Bijkomend ook het gebruik van moduleerbare bedsponden (halve) kan leiden tot een 

vermindering van de fixatie.

Erkend centrum voor kortverblijf met 3 eenheden en 15 assistentiewoningen (GAW), deze laatste niet 

aanpalend maar wel in de onmiddellijke omgeving.

Globale beschrijving van het gebouw en uitrusting:

Het rusthuis is gelegen in de bebouwde kom. 
Het dateert van 1991 en werd in 2008 geherconditioneerd.

 in de kelder bevinden zich  de personeelsruimte en een relaxatieruimte (geen keuken ter plaatse, er wordt in het 

aanpalende ziekenhuis gekookt).

 op het gelijkvloers vinden we het onthaal, de polyvalente ruimte, cafetaria, kapsalon, animatieruimte, kapel en 

administratieve ruimten. Aansluitend  zijn er de 3 kamers  voor kortverblijf en de voor deze bewoners bestemde 

badkamer met douche. Het gaat hier over in principe vaste kamers voor kortverblijf, indien er een dementerende 

persoon dient opgenomen te worden voor kortverblijf gebeurt dit op een vrije kamer (indien beschikbaar) op 1 van 

de gesloten afdelingen. Dit was de dag van de inspectie ook het geval (tweede verdieping).

Er zijn 3 afdelingen, 1 per verdieping.

 eerste verdieping: 21 eenpersoonskamers en 2 tweepersoonskamers

 tweede verdieping: idem

 derde verdieping: idem

Daarnaast zijn er ook 3 kamers kortverblijf en een afzonderingskamer, op het gelijkvloers.

Deze afzonderingskamer ligt op het gelijkvloers, dus excentrisch, men weet dat dit verhoogde eisen stelt naar 

toezicht.

Alle afdelingen hebben een verpleegpost, een badkamer met hooglaagbad, een mooie zitruimte met diverse 

zithoeken en een eetruimte, voorzien van aanpalend gemeenschappelijke toiletten.

pagina 6 van 22



Men beschikt over een voldoende grote, te acclimatiseren, ruimte op het gelijkvloers (airco), de 

gemeenschappelijke ruimten op de verdieping zijn eveneens voorzien van een automatische koeling.

Op het gelijkvloers is er een rokersruimte.

Specificatie opvang bewoners met dementiesyndroom:

Er zijn twee gesloten afdelingen, met name op de tweede en derde verdieping: de instelling was oorspronkelijk, 

voor de uitbreiding,  uitsluitend bestemd voor dementerenden. In totaal  dus 50 wgl. voor 

dementerende ouderen. Aangezien er 41 dementerende ouderen wonen in de voorziening, kunnen zij allemaal op 

een gesloten afdeling verblijven; de ramen, liften en de toegangsdeuren zijn beveiligd.

Indeling gebouw:

Soort Aantal Totaal

Eénpersoonskamers 63 x1 = 63

Tweepersoonskamers 6 x2 = 12

Driepersoonskamers x3 = 0

Vierpersoonskamers x4 = 0

Afzonderingskamers 1 x1 = 1

Kortverblijfkamers 3 x1 = 3

Kamers herstelverblijf x1 = 0

79

De individuele kamers (ook kortverblijf) zijn voorzien van het standaardmeubilair inclusief hooglaagbed 

en beschikken over een sanitaire cel met toilet en lavabo, geen douche. 
De instelling voorzag tot voor kort ook standaard een flat screen televisie maar de nieuwe bewoners worden nu 

verzocht dit zelf mee te brengen. 

Er is zonnewering en desgewenst kan men een koelkastje bekomen.

Aantal afdelingen: 3

Capaciteit per afdeling:

Afdeling Capaciteit

Eerste verdieping 25

Tweede verdieping 25

Derde verdieping 25

Ja Nee NB NVT

Per kamer kunnen er maximum 2 personen verblijven

WZC voorwaarde art. 47, 4 (WZC na 2009) of art. 48,4 (WZC 

voor 2009) en RVT B,1,h (indien RVT erkenning)

Het maximum aantal tweepersoonskamers wordt gerespecteerd

WZC voorwaarde art. 48,4°(WZC voor 2009) of art. 47,4° (WZC 

na 2009) en/of RVT norm B,1,h (indien RVT erkenning)

Ja Nee NB NVT

De maximale capaciteit per afdeling is 40. Vanaf 40 bewoners 
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Bewonerskamers

beschikt de voorziening over minimaal 2 afdelingen 

WZC voorwaarde art. 47, 6°

Ja Nee NB NVT

Het WZC beschikt over een aangepaste lift 

WZC voorwaarde art. 48,9°,a (WZC voor 2009) of art. 47,9° (WZC 

na 2009) en RVT norm B,1,o (indien RVT erkenning)

Ja Nee NB NVT

De netto vloeroppervlakte van de éénpersoonskamers is 

voldoende groot 

WZC voorwaarde art. 48,1°,a.(WZC voor 1985), art. 48,1° (WZC 

voor 2009), art. 47,2° (WZC na 2009) en RVT norm B,1,j (indien 

RVT erkenning)

De netto vloeroppervlakte van de tweepersoonskamers is 

voldoende groot

WZC voorwaarde art. 48,2°,a.(WZC voor 2009), art. 47,3° (WZC 

na 2009) en RVT norm B,1,j (indien RVT erkenning) en NAH 

bijlage 3,B (indien NAH erkenning)

Ja Nee NB NVT

De raamoppervlakte bedraagt ten minste 1/6 van de netto 

vloeroppervlakte (1/7 indien de ruimte  > 30m²) 

WZC voorwaarde art. 47,13° (WZC na 2009) of art. 48,13° (WZC 

voor 2009)

De hoogte van de raamdorpels laat ongehinderd zicht op de 

buitenwereld toe (het glasoppervlak van het raam begint 

maximaal op een hoogte van 85 cm)

WZC voorwaarde art. 48,13°,b (WZC voor 2009) of art. 47,13°,b 

(WZC na 2009) en RVT norm B,1,m/3 (indien RVT erkenning)

Ja Nee NB NVT

Elke kamer beschikt over een aparte sanitaire cel, aangepast aan 

de behoeften van een rolstoelgebruiker met minstens een toilet 

en een wastafel (per bewoner) 

WZC voorwaarde art. 47,2° en 3° (WZC na 2009) of art. 

48,1°,b  en 2°,b (WZC voor 2009) en RVT norm B,1,i (indien RVT 

erkenning)

Op elke kamer is een wastafel met warm en koud stromend 

water

WZC voorwaarde art. 48, 1°,a (WZC voor 1985)

De spiegels in de sanitaire cel zijn aangepast aan 

rolstoelgebruikers
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Ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik

Gemeenschappelijk sanitair

Ja Nee NB NVT

Er wordt voldoende basismeubilair ter beschikking gesteld 

WZC voorwaarde  art. 47,11° (WZC na 2009) en/of art. 48,11° 

(WZC voor 2009) en RVT norm B, 2,b (indien RVT erkenning)

Alle bedden zijn aangepast aan de noden van de bewoner

SMK 5.7 en RVT norm B,2,e (indien RVT erkenning)

De bewoner kan vanuit het bed het licht bedienen

WZC voorwaarde art. 45,13° en RVT norm  B,1,l (indien RVT 

erkenning)

De voorziening stelt een koelkast ter beschikking (indien 

gewenst) en maakt dit aanbod bekend

WZC voorwaarde art. 47,12° (WZC na 2009) en/of art. 48,12° 

(WZC voor 2009)

De inrichting van de woongelegenheid laat de nodige flexibiliteit 

toe bij het plaatsen van het meubilair

WZC voorwaarde art. 47,11°(WZC na 2009) en/of art. 48,11° 

(WZC voor 2009)

In elke kamer is er aansluiting op televisie, radio en telefoon 

mogelijk

WZC voorwaarde art. 47,14° (WZC na 2009) en/of art. 48,14° 

(WZC voor 2009) en RVT norm B,1,s (indien RVT erkenning)

Ja Nee NB NVT

Er zijn voldoende gemeenschappelijke eet en leefruimten

WZC voorwaarde artikel 48,6°,b (WZC voor 2009), artikel 47,6° 

(WZC na 2009) en RVT norm B,1,c (indien RVT erkenning)

De gangen zijn voldoende breed (minimum 1,8 m)

WZC voorwaarde art. 47,15° (WZC na 2009)

De raamoppervlakte bedraagt ten minste 1/6 van de netto 

vloeroppervlakte (1/7 indien de ruimte  > 30m²)

WZC voorwaarde art. 47,13° (WZC na 2009) of art. 48,13° (WZC 

voor 2009)

De hoogte van de raamdorpels laat ongehinderd zicht op de 

buitenwereld toe (het glasoppervlak van het raam begint 

maximaal op een hoogte van 85 cm)

WZC voorwaarde art. 48,13°,b (WZC voor 2009) of art. 47,13°,b 

(WZC na 2009) en RVT norm B,1,m/3 (indien RVT erkenning)

De bewoners kunnen gebruik maken van een rookruimte die 

vlot bereikbaar is

WZC voorwaarde art. 7

Men heeft de nodige infrastructuur  voor kinesitherapie en 

ergotherapieoefeningen en animatie in groep

Rvt norm B,1,c

De bewoners kunnen gebruik maken van een kapsalon

Ja Nee NB NVT
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Ruimte voor dossiers en medicatie/onderzoekslokaal

Comfort

Veiligheid

Er zijn voldoende gemeenschappelijke badkamers (met 

aangepaste badof douchegelegenheid en een toilet)

WZC voorwaarde art. 47,10°(WZC na 2009) en/of art. 48,10°,b 

(WZC voor 2009) en RVT norm B,2,f (indien RVT erkenning)

Er zijn voldoende rolstoeltoegankelijke gemeenschappelijke 

toiletten

WZC voorwaarde art. 48,7°,a (WZC voor 2009) en art. 47,7° 

(WZC na 2009) en RVT norm B,1,n (indien RVT erkenning)

Er is een wastafel in het gemeenschappelijk sanitair

WZC voorwaarde art. 20 en RVT norm B,1,n (indien RVT 

erkenning) 

De spiegels in de badkamers en gemeenschappelijke toiletten 

zijn aangepast aan rolstoelgebruikers

Ja Nee NB NVT

Er is een ruimte waar dossiers en medicatie op veilige en 

discrete manier kunnen bewaard worden

WZC voorwaarde art. 47,8° (WZC na 2009) en/of art. 48,8° (WZC 

voor 2009)

Er is een verpleeg, verzorgings en onderzoekslokaal

RVT norm B,1,r TK

Ja Nee NB NVT

In alle lokalen is de verwarming, ventilatie en verlichting 

aangepast aan de bestemming van het lokaal

WZC voorwaarde art. 45,6° en RVT norm B,1,q en l (indien RVT 

erkenning)

In de kamers van de bewoners en in de gemeenschappelijke 

ruimten kan de temperatuur overdag minstens 22°C bedragen

WZC voorwaarde art. 45,7° en RVT norm B,1,m (indien RVT 

erkenning)

Waar nodig werd aangepaste zonnewering voorzien

WZC voorwaarde art. 45,8° en RVT norm B,1,m/2 (indien RVT 

erkenning)

Eén van de leefruimten is geklimatiseerd en voldoende groot 

om de bewoners te kunnen opvangen in geval van een hittegolf

RVT norm B,1,m 

Alle beschikkingen worden genomen om de temperatuur (in 

normale meteorologische omstandigheden), onder 27°C te 

handhaven

RVT norm B,1,m (WZC met RVT erkenning na 2015)

De volledige voorziening is rolstoeltoegankelijk

SMK 5.7 en RVT norm B,1, g (indien RVT erkenning)
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Waardigheid/huiselijkheid en privacy

Ja Nee NB NVT

Men neemt de nodige maatregelen om de veiligheid van de 

bewoners te garanderen, rekening houdend met hun toestand

WZC voorwaarde art.  21 en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning

In de badkamers, gemeenschappelijke toiletten en individuele 

sanitaire cellen zijn handgrepen naast het toilet voorzien

WZC voorwaarde art. 45,10° en RVT norm B,1,d (indien RVT 

erkenning)

Om zich te verplaatsen in het gebouw kunnen de bewoners zich 

behelpen met leuningen en handgrepen

WZC voorwaarde art. 45,10° en RVT norm  B,1,d (indien RVT 

erkenning)

In de gangen zijn de nodige rustpunten voorzien

WZC voorwaarde art.  45,11° en RVT norm  B,1,d (indien RVT 

erkenning)

Niveauverschillen worden vermeden of duidelijk gesignaleerd

WZC voorwaarde art. 45,9° en RVT norm B,1,e (indien RVT 

erkenning)

Elke bewoner kan steeds een aangepast oproepsysteem 

gebruiken. In elke sanitaire ruimte  is een oproepsysteem 

aanwezig dat gemakkelijk bereikbaar is voor de bewoner. Indien 

het oproepsysteem wordt ontkoppeld, wordt dit gemotiveerd in 

het zorgdossier genoteerd en regelmatig geëvalueerd

WZC voorwaarde art. 45,12° en RVT norm B,1,p (indien RVT 

erkenning)

Ja Nee NB NVT

Bij de inrichting worden huiselijke en gezellige accenten gelegd

SMK 1.11 en WZC voorwaarde art. 45,1° en RVT norm B,2,a en 

B,1,c (indien RVT erkenning)

De infrastructuur van het WZC laat toe dat de minimale privacy 

van elke bewoner gewaarborgd wordt en dat het steeds 

mogelijk is om de gepaste zorg te bieden en hulp te verlenen

WZC voorwaarde art. 46 

Er wordt discreet omgegaan met persoonlijke informatie van 

bewoners (bv. wordt niet uitgehangen op plaatsen waar 

bezoekers of andere bewoners dit kunnen lezen)

SMK 1.2

Incontinentiemateriaal wordt discreet opgeborgen

SMK 1.3

Naleving regelgeving (niet conform)

 Men beschikt niet over een verpleeg, verzorgings en onderzoekslokaal  RVT norm B,1,r.Bij de 

verzorging en het onderzoek van bewoners dient de privacy gerespecteerd te worden; voor zover 

deze privacy gegarandeerd wordt, mag het verpleeg, verzorgings en onderzoekslokaal in éénzelfde 

verpleegpost ondergebracht worden. Indien deze privacy niet gegarandeerd kan worden, is een 
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apart onderzoekslokaal noodzakelijk. Het lokaal is zo uitgerust dat alle documenten, medicatie en 

verzorgingsmateriaal veilig kunnen bewaard worden. 

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

DEELMODULE LOGISTIEK

Het algemeen en dagelijks onderhoud is goed. De planning om de oude kamers te renoveren op relatief korte 

termijn, zal wel een optimalisering geven voor deze wat verouderde kamers.

Naleving regelgeving (conform)

DEELMODULE VOEDING

De maaltijden worden en vrac aangeleverd vanuit het aanpalend ziekenhuis van dezelfde inrichtende macht. 

Portionering gebeurt op de afdeling zelf.

Voor de bewoners worden de maaltijden voorzien om:

 8 uur

 12 uur

 17 uur voor bewoners die hulp nodig hebben en 17.30 uur voor zelfstandige bewoners.

Om 9 uur 's ochtends hadden de meeste bewoners op beide bezochte afdelingen het ontbijt genuttigd; voor het 

middagmaal was er op beide bezochte afdelingen voldoende hulp die correct zittend in een één op één relatie werd 

gegeven. 

Voor bewoners die gemalen voeding of dieetvoeding nodig hadden waren aangepaste componenten beschikbaar.

Naleving regelgeving (conform)

PERSONEEL

DEELMODULE PERSONEELSFORMATIE

Toelichting

 Vaststellingen op basis van het nazicht van de personeelslijst.

 Stagiairs, vakantiemedewerkers en personeel dat langdurig afwezig is, worden niet meegerekend.

 De maaltijdbereiding wordt voltijds uitbesteed aan de keuken van het aanpalende ziekenhuis van 

dezelfde inrichtende macht.

Functie
Effectief* 

76 wgl

Vereist* 

WZC 76 wgl

Vereist* 

RVT 52 wgl

Vereist* 

combinatie 

WZC-RVT-

erkenning

Directeur 1 1,00  1,00
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* Effectief en vereist personeel in functie van het aantal bezette en/of erkende woongelegenheden 

(wgl.), uitgedrukt in voltijds equivalent (vte).

Totaal verpleging 12,26 5,07 8,67 10,27

Waarvan hoofdverpl. 3  2,00 2,00

Verzorging 21,48 7,60 8,67 11,07

Ergo 2,03 

1,73 1,73Kine 2,07 

Logo 

Animatie 1,67 1,50  1,50

Reactivering 0,5  0,17 0,17

Onderhoud/ keuken 3,09 5,07  5,07

Andere:

 maatschappelijk 

werker
1   

 administratieve 

medewerkers
2,21   

 logistieke 

medewerkers
4,63   

 kwaliteits

coördinator
0,5   

technici 1,16   

pastoraal 

medewerker
0,4   

Onder maatschappelijk werker werden opgenomen: 1 sociaal verpleegkundige:  deze persoon werkt 

halftijds  als referentie persoon dementie en staat halftijds in voor het opnamebeleid.

De functie reactivering wordt opgenomen door een psychologisch assistente.

De logistieke medewerkers zijn hier vooral bezig met de distributie van de (extern aangeleverde maaltijden) en 

de organisatie van de dienkeukens, ze dienen derhalve meegeteld bij de groep onderhoud en keuken.

Voor logo, kapper en pedicure doet men beroep op zelfstandigen.

Bijkomende personeelsnormen voor WZC met RVT erkenning

Functie
Effectief* 

76 wgl

Vereist* RVT 

52 wgl

Verzorgend personeel 

met een diploma van 

zorgkundige

21,48 8,67

Naleving regelgeving (conform)
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HULP- EN DIENSTVERLENING

DEELMODULE ZORGPRAKTIJK EN ZORGDOSSIERS

Toelichting

 Vaststellingen op basis van het nazicht van de procedure medicatie. De fixatieprocedure werd bij 

een voorgaand bezoek nagekeken en is niet gewijzigd. Dit werd derhalve niet hernomen.

 Vaststellingen op basis van observaties tijdens de rondgang, bevraging van personeelsleden en 

toetsing van een steekproef van de zorgdossiers en andere registraties m.b.t. de zorg op de beide 

bezochte afdelingen.

 Zorginspectie is niet bevoegd om de correctheid van medische instructies bij een individuele 

bewoner te beoordelen. Wel wordt beoordeeld of de medische instructies tot zorgafspraken in de 

voorziening hebben geleid en of deze werden uitgevoerd.

 Zorginspectie doet geen uitspraken over de correcte uitvoering van verpleegtechnische en 

zorgkundige handelingen.

 Zorgpraktijk valt niet te onderzoeken als één item; zorg bevat vele aspecten en Zorginspectie kan 

telkens maar een aantal aspecten bekijken. Ook de beoordeling van de deelaspecten valt vaak niet 

eenduidig te benoemen. De beoordeling gebeurt op basis van concrete elementen in het 

zorgdossier, de vaststellingen tijdens de rondgang en (eventueel) de link die kan gelegd worden met 

de zorgregistraties in het dossier. Beoordelingen gebeuren steekproefsgewijs en op basis van 

aanwijzingen die zich op dat ogenblik aandienen. Zorginspectie doet dan ook geen uitspraak over de 

totale zorgpraktijk maar geeft aan voor welke aspecten van de zorg er voldoende indicaties waren 

om een opmerking of een tekort te geven.

 Op de derde verdieping waren voor 24 effectief aanwezige bewoners in de ochtend op dienst: 1 

hoofdverpleegkundige (hvp) die mee in de zorg stond, 1 verpleegkundige (vp), 2 zorgkundigen (zk). 

Er was bijkomende hulp van de kine voor maaltijdbegeleiding en positionering, een animatrice 

(maaltijdbegeleiding) en 1 logistiek medewerkster.

Op de tweede verdieping waren er 23 bewoners en 1 kortverblijver die werden verzorgd door 1 hvp 

en 3 zk, bijgestaan door 1 logistieke kracht.

Op beide afdelingen zaten de bewoners goed gepositioneerd, waren netjes verzorgd (aangekleed, 

haren gekamd..), er werden baden gegeven, er was aandacht voor verstrooiing en activiteiten 

(tijdschriften verstrekt, krant werd voorgelezen…). Het dagritme van de bewoners wordt zoveel 

mogelijk gerespecteerd (vb. 1 dame in kamerjas aan het ontbijt: zij kleedde zich, zoals we nadien 

konden vaststellen, zelfstandig en rustig aan na het ontbijt.) Geen enkele bewoner was gefixeerd.

Een palliatieve bewoonster lag goed gepositioneerd in bed, verschillende comfortelementen in de 

kamer aanwezig (o.a. lipbevochtigingsmateriaal), er was een gedetailleerd wisselhoudingsschema…

Globale indruk van professionele, warme, bewonersgerichte zorg.

Persoonlijk luik

Het zorgdossier bevat:

WZC voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT 

erkenning)

Ja Nee NB NVT

Identiteitsgegevens, gegevens contactpersonen

pagina 14 van 22



Medisch luik

Zorgplanning

Registratie van de uitgevoerde zorgen

Observaties

Persoonlijke kenmerken, levensloop TK

Individuele behoeften of wensen

Bij opname worden onder het luik sociale anamnese een beperkt aantal gegevens in het 

zorgdossier vermeld. Maar bijvoorbeeld vroeger beroep of hobby's  vonden we in de steekproef 

niet terug. Om optimaal met de (dementerende) bewoners te kunnen communiceren en deze 

bewoners nog te kunnen stimuleren, is het aangewezen deze historiek wat meer te stofferen.

Het zorgdossier bevat:

WZC voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT 

erkenning)

Ja Nee NB NVT

Gegevens behandelende arts

Medische anamnese, huidige diagnose en pathologie, 

vaccinaties en allergieën  

Liaisonfiche met noodzakelijke gegevens in geval van nood of 

hospitalisatie (indien RVT erkenning)

Uitgebreide liaisonfiche met administratieve basisgegevens, Katzschaal, zorgplanning, recente 

observaties…

WZC voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT 

erkenning)
Ja Nee NB NVT

Men beschikt over een geïndividualiseerde zorgplanning per 

zorgmoment

De zorgplanning is volledig en up to date

De zorgplanning kan geconsulteerd worden tijdens de verzorging

De gegevens zijn gecentraliseerd in een multidisciplinair dossier

De zorgplanning wordt dagelijks afgedrukt en meegenomen tijdens de verzorging.

Ja Nee NB NVT

Het uitvoeren van de zorg wordt consequent geregistreerd

WZC voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT 

erkenning) 

De registratie wordt opgevolgd door de hoofdverpleegkundige en het resultaat ervan zichtbaar 

uitgehangen op de verpleegpost als een reminder.

Ja Nee NB NVT

Alle aanwezige disciplines noteren indien nodig observaties 

m.b.t. de toestand van de bewoner

WZC voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT 

erkenning)
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Fixatie

Medicatie

Observaties m.b.t. wondzorg worden bij voorkeur gegroepeerd 

om de evolutie van de wonde beter te kunnen opvolgen

Procedure Ja Nee NB NVT

Men beschikt over een schriftelijke procedure m.b.t.  het 

toepassen van fixatiemaatregelen

SMK 2.2, SMK 4.2, MB 10/12/2001 en RVT norm B,10,e (indien 

RVT erkenning)

De procedure werd op systematische wijze uitgewerkt

SMK 4.2

De procedure wordt toegepast

SMK 2.2 en RVT norm B,10,e (indien RVT erkenning)

Toepassing in de praktijk Ja Nee NB NVT

Men kan aantonen dat alvorens een fixatiemaatregel in te 

voeren de situatie en de onderliggende oorzaken worden 

nagegaan

WZC voorwaarde art. 7 en RVT norm B,10,e (indien RVT 

erkenning)

Men kan aantonen dat alvorens een fixatiemaatregel in te 

voeren mogelijke alternatieven worden overwogen

WZC voorwaarde art. 7 en RVT norm B,10,e (indien RVT 

erkenning)

De fixatiemaatregelen worden op systematische wijze 

geëvalueerd

WZC voorwaarde art. 25,4° en RVT normen B,3,a en B,10,e 

(indien RVT erkenning)

Fixatie gebeurt enkel ter bescherming van bewoner of andere 

bewoners en enkel bij duidelijke medische indicatie

WZC voorwaarde art. 7 en RVT norm B,10,e (indien RVT 

erkenning)

De voorziening maakte de laatste jaren zeer bewust een keuze voor fixatiearm beleid, kinesisten 

werden daar onlangs nog rond bijgeschoold.
Tijdens de rondgang op 2 afdelingen bleek niemand van de 50 bewoners gefixeerd; voor 1 

bewoner was fixatie voorzien indien nodig: Zweedse gordel indien hij te vermoeid wordt van het 

dwangmatig rondlopen. Afstemming met huisarts en familie was eenduidig aantoonbaar en er 

waren ook zeer duidelijk afspraken met de zorgequipe om deze maatregel enkel indien nodig toe 

te passen.

Wel zijn er nog bewoners met bedsponden. Voor het dossier in de steekproef kon aangetoond 

worden dat dit enkel indien nodig werd toegepast: na een proefweek met valmatras leidde dit tot 

afbouw van de maatregel voor de betrokken bewoner.

Procedure Ja Nee NB NVT

Men beschikt over een schriftelijke procedure m.b.t. het 

medicatiebeleid
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Wondzorg

SMK 2.2 en 4.2 en MB 10/12/2001 

De procedure werd op systematische wijze uitgewerkt

SMK 4.2

De procedure wordt toegepast

SMK 2.2

Toepassing in de praktijk Ja Nee NB NVT

Men beschikt over een volledige en geactualiseerde 

medicatiefiche per bewoner

WZC voorwaarde art. 25,1° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Het klaarzetten van de medicatie wordt geregistreerd

WZC voorwaarde art. 25,4° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Het toedienen van de medicatie wordt geregistreerd

WZC voorwaarde art. 25,4° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Geneesmiddelen zijn identificeerbaar tot vlak voor toediening

Vloeibare medicatie wordt pas klaargezet vlak voor het 

toedienen

Medicatie wordt dagelijks klaargezet

De medicatiepletter/ splitter is proper

De temperatuur van de koelkast waarin medicatie bewaard 

wordt, wordt opgevolgd en er zijn richtlijnen bij afwijking van de 

vooropgestelde temperaturen

Er is een controlesysteem voor het opsporen van vervallen 

medicatie

Men beschikt over een attest van de huisarts indien bewoners 

zelf medicatie beheren

Er is een systeem om fouten en bijnaincidenten i.v.m. 

medicatiedistributie te registreren om op basis van een analyse 

te komen tot verbeteracties

Sinds de vorige inspectie schakelde men over naar het extern geautomatiseerde klaarzetten. Via 

een online platform wordt geactualiseerd, de apotheker doet ook voorstellen voor generieke, 

goedkopere medicatie. 

Druppels en bepaalde medicatie wordt door de nacht klaargezet (druppels door de dagploeg voor 

de middag en avond).

Medicatie zo nodig is voorzien van indicatie, intervaltijd en maximale dosis.

Met de huisarts is er ook periodiek overleg rond de mogelijke afbouw van (over)medicatie.

Procedure Ja Nee NB NVT

Men beschikt over een schriftelijke procedure  m.b.t. wondzorg

SMK 2.2 en 4.2 en MB 10/12/2001 
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Kine/Ergo

Samenspraak/instemming bewoner en/of familie

De procedure werd op systematische wijze uitgewerkt

SMK 4.2

De procedure wordt toegepast

SMK 2.2

Toepassing in de praktijk Ja Nee NB NVT

In geval van wondzorg wordt een wondzorgfiche opgemaakt. De 

wondzorgfiche is volledig en geactualiseerd

WZC voorwaarde art. 25,4° en RVT norm B,3,b (indien RVT 

erkenning)

Goed gestoffeerde wondzorgfiche en dito observaties; zij kunnen (aantoonbaar, digitaal 
gegroepeerd worden indien men wil focussen op de evolutie van de wonde. Aantoonbare snelle 

bijsturing indien de omkaderende maatregelen niet effectief zijn vb. kortere intervallen voor 

wisselhouding.

Opvallend: i.s.m. de kine zeer goed gedocumenteerde wisselhoudingsfiches, inclusief foto's van 

optimale positionering van de betrokken bewoners.

Ja Nee NB NVT

Het zorgdossier bevat de opvolging betreffende kinesitherapie

SMK 2.2. en WZC voorwaarde 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien 

RVT erkenning) 
TK

Het zorgdossier bevat de opvolging betreffende ergotherapie

SMK 2.2. en WZC voorwaarde 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien 

RVT erkenning)

Voor de kine is de notulering in het zorgdossier minimaal: voor de bewoner uit de steekproef kon 

noch de frequentie noch de evolutie van de behandeling gedetecteerd worden in het digitaal 

zorgdossier.

Men gaf aan dat de kine ook nog een manueel dossier bijhoudt maar door ziekte van een kinesiste 

en een incident (val van een bewoner en begeleiding door de kine naar het ziekenhuis) kon dit niet 
nagevraagd worden. 

Echter het is aangewezen dat de kinesisten gebruik maken van het multidisciplinair zorgdossier 

(hier digitaal) ifv de communicatie en zorgafstemming met de andere leden van de zorgequipe.

Ja Nee NB NVT

Men kan aantonen dat de bewoner en/of zijn familie 

instemmen met de zorgplanning en dat deze werd opgesteld in 

samenspraak

WZC voorwaarde art. 25,5° en SMK 2.2

In het zorgdossier wordt een maximale persoonlijke autonomie 

en zelfverantwoordelijkheid ingeschreven

WZC voorwaarde art. 25,5°

6 weken na opname afstemmingsgesprek nadien op indicatie (palliatie, vroegtijdige 

zorgplanning…).
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Veiligheid

Zorgpraktijk

Gekwalificeerd personeel

Ja Nee NB NVT

Het woonzorgcentrum neemt de nodige maatregelen om de 

veiligheid van de bewoners, rekening houdend met hun 

toestand, te waarborgen

WZC voorwaarde art. 21 en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Ja Nee NB NVT

Zorginstructies worden in de praktijk uitgevoerd

WZC voorwaarde art. 25,1° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning) 

De bewoner krijgt de nodige hulp bij de dagelijkse verzorging 

WZC voorwaarde art. 25,1° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Aan de bewoners wordt voldoende en aangepast 

incontinentiemateriaal ter beschikking gesteld

WZC voorwaarde art. 25,3° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning) 

Elke bewoner kan minstens eenmaal per week, naar keuze een 

bad of douche nemen

WZC voorwaarde art. 25,2° en RVT norm B,2,a (indien RVT 

erkenning)

Men beschikt over de noodzakelijke hulpmiddelen om de 

verzorging van de bewoners te waarborgen

SMK 5.7 en RVT norm B,2,a en e (indien RVT erkenning)

Aan de bewoners wordt een aangepast dagritme aangeboden

SMK 1.4 en WZC voorwaarde art. 25,1° en RVT norm B,2,a 

(indien RVT erkenning)

ZI beluisterde een zeer bewonersgerichte houding bij onze diverse gesprekspartners. Werd ook 

geïllustreerd door de bijvoorbeeld aandacht voor comfortzorg bij palliatieve bewoners, aandacht 
om in overleg met de huisarts medicatie af te bouwen die bewoners versuft, structureren van 

dagritme en aanbod van alternatief voor TV (muziek, tijdschrift, krant voorlezen…), analyse van 

valincidenten bij de observaties.

Maandelijks MDO (multi disciplinair overleg) met duidelijke verslaggeving: men overloopt ook alle 

wondzorg, alle valincidenten, fixatiemaatregelen.. dan bespreking van individuele bewoners.

Ja Nee NB NVT

Het personeel is gekwalificeerd voor de taken die ze uitvoeren

SMK 5.4

Naleving regelgeving (niet conform)

 Het zorgdossier bevat onvoldoende opvolging betreffende: kine – SMK 2.2. en WZC voorwaarde 25, 
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4° en RVT norm B,3,a (indien RVT erkenning).

 In het zorgdossier ontbreken de volgende gegevens: persoonlijke kenmerken en levensloop – WZC 

voorwaarde art. 25, 4° en RVT norm B,3,a (indien RVT erkenning). Momenteel is dit luik maar zeer 
minimaal gestoffeerd: zeker bij bewoners met dementie die zelf hierover minder kunnen 

communiceren is het aangewezen om voldoende informatie hierover op te nemen in het dossier.

Aandachtspunten

DEELMODULE CONTINUÏTEIT ZORGVERLENING

Toelichting

 Vaststellingen op basis van de bevraging van de stafmedewerker.

Kwalificatie nachtdienst Uren Taken

vp 20.45 - 6.45 Klaarzetten medicatie, 3 toeren

zk 20.45 - 6.45 Controle medicatie, 3 toeren

De nacht wordt verzorgd door 2 personeelsleden, soms zijn dat 2 vp.

Er is steeds 15 minuten overlapping voorzien ifv de overdracht.

Naleving regelgeving (conform)

DEELMODULE HANDHYGIËNE

M.b.t. handhygiëne werd vastgesteld dat de nodige middelen (kledij, ontsmettingsmiddelen, wegwerpmateriaal, 

vuilnisbakjes…) aanwezig zijn en waren er geen indicaties dat men op dit vlak niet zorgvuldig zou zijn.

Ook op de gebruikersraad werd informatie gegeven over handhygiëne.

Naleving regelgeving (conform)

KLACHTEN EN INSPRAAK

DEELMODULE INSPRAAK

Ja Nee NB NVT

Er is een gebruikersraad die minstens 1 x per trimester samen 

komt 

WZC voorwaarde art. 26 en RVT norm B,5,a (indien RVT 

erkenning)

De gebruikersraad is samengesteld uit bewoners en familieleden 

of mantelzorgers. De samenstelling kan veranderen maar het 

woonzorgcentrum waarborgt dat de bewoners steeds minstens 

de helft van de aanwezigen uitmaken
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WZC voorwaarde art. 26 en RVT norm B,5,a (indien RVT 

erkenning)

De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen 

initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle 

aangelegenheden die de algemene werking van het 

woonzorgcentrum betreffen 

WZC voorwaarde art. 26 en RVT norm B,5,a (indien RVT 

erkenning)

Van de vergaderingen van de gebruikersraad wordt een verslag 

opgemaakt dat aan alle bewoners en hun familie of 

mantelzorgers bezorgd wordt 

WZC voorwaarde art. 26 en RVT norm B,5,a (indien RVT 

erkenning)

Uit het verslag blijkt dat opmerkingen en suggesties die aan bod 

kwamen in de gebruikersraad verder worden opgevolgd

Werden voorgelegd: verslagen van de gebruikersraden 2016 (maart, april, oktober, december). De 

grote thema’s waren voedselallergie, ervaringsuitwisseling wonen en leven in Cocoon, vroegtijdige 

zorgplanning en handhygiëne.

Twee gebruikersraden focussen specifiek op de bewoners zodat hun stem zeker gehoord wordt.

In de gebruikersraden zijn alle familieleden / naasten welkom, er wordt niet gewerkt met een vaste 

vertegenwoordiging.

Naleving regelgeving (conform)

DEELMODULE KLACHTENBEHANDELING

Ja Nee NB NVT

De klachtenbehandelaar verzamelt de ingediende suggesties, 

opmerkingen of klachten 

WZC voorwaarde art 26 § 2

De indiener krijgt rechtstreeks feedback m.b.t. de opvolging van 

zijn klacht

WZC voorwaarde art 26 § 2

De gegevens van de woonzorglijn worden op een zichtbare 

plaats uitgehangen 

WZC voorwaarde art 26 § 3

Het woonzorgcentrum zorgt voor periodieke informatie over het 

klachtenbeleid aan alle bewoners, hun familieleden en 

mantelzorgers 

WZC voorwaarde art 26 § 2

In 2016 werden er geen klachten ingediend, in 2015 1. De afhandeling en (zeer korte) doorlooptijd 

van deze klacht werd nagezien.

De klacht betrof het niet automatisch voorzien van goedkopere generieke medicatie wat binnen 

de instelling ook leidde tot een toekomstgericht actieplan.

In het suggestieregister dat op de onthaalbalie lag dateerde de laatste klacht van 2011.
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Naleving regelgeving (conform)

MANAGEMENT

DEELMODULE DOCUMENTEN TER BESCHIKKING VAN INSPECTIE TER 

PLAATSE

Toelichting

 De onaangekondigde inspectie verliep in een constructieve sfeer. Alle gevraagde informatie werd ter 

beschikking gesteld.

Naleving regelgeving (conform)

Riet Van Hoye ,

inspecteur
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