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Samenvatting van het inspectieverslag van 

Onaangekondigde inspectie in de Pastorie op 04/03/2020 
 

 

Deze samenvatting is opgemaakt door de kwaliteitscoördinator en wordt via de digitale interne en externe 
mededelingen verspreid en gepubliceerd op de website. De interne en externe mededelingen worden 
behalve in juli en augustus zo goed als wekelijks bezorgd aan de medewerkers en 4 à 5 keer per jaar aan de 
gebruikers.   
De integrale verslagen kunnen medewerkers lezen in de werkmap kwaliteitszorg/auditrapporten.   
Gebruikers die het integrale verslag wensen in te zien, kunnen het verslag digitaal opvragen via de 
kwaliteitscoördinator.   
Het integrale verslag wordt ook bezorgd aan de voorzitter van de betreffende gebruikersraad en aan de 
voorzitter van de raad van bestuur.   
De inspecteur kan een appreciatie geven omtrent initiatieven, adviezen ter verbetering geven of 
opmerkingen omtrent afwijkingen van de regelgeving.   
Indien er een afwijking van de regelgeving vastgesteld wordt, is de organisatie verplicht deze tekortkoming 
binnen de 12 maanden op te volgen en de rechtzetting voor te leggen aan het VAPH.  
  

Het was een onaangekondigde inspectie door inspecteur Koenraad Janssens. 

Als besluit van deze inspectie werden één tekort en drie aandachtspunten geformuleerd. 

Het tekort werd geformuleerd als: 

“ De informatie over de toe te dienen noodmedicatie is ontoereikend in het dossier en op de 

medicatiefiche voor één dossier. (BVR van 04/02/2011, artikel 9, §4).” 

De aandachtspunten hadden betrekking op  

• Een loshangende elektriciteitsdraad in een studio. 

• Dat verslaggeving van teamoverleg op een uniforme wijze dient te gebeuren. 

• Dat in het individueel handelingsplan over alle vermelde levensdomeinen iets moet worden 

opgenomen. 

Acties die wij ter remediëring ondernomen hebben: 

We deden navraag bij de arts welke concrete instructie bij deze medicatie (tegen migraine) kon worden 

gegeven. Onze arts gaf aan dat de enige informatie die kon gegeven worden was: “deze medicatie aan de 

gebruiker geven in geval de gebruiker aangeeft dat er opkomende klachten zijn”. Dit werd aan de 

inspecteur  voorgelegd als remediëringsvoorstel. 

Verder werd  

• de losliggende elektriciteitsdraad vakkundig veilig gemaakt; 

• aandacht gegeven aan het terugkeren van vaste agendapunten in het teamverslag; 
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• wordt in het individueel handelingsplan bij levensdomeinen waar de gebruiker geen ondersteuning 

van ons wenst ook expliciet vermeld dat de gebruiker daar geen vragen heeft. 

  

Verslag:  
Geert Delepierre,  
Kwaliteitscoördinator   
geert.delepierre@de-kade.be  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


