
 

 

Auditrapport Broeders Alexianen Boechout 

Het Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen in Boechout krijgt in een auditrapport van het 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lof voor de manier waarop de behandeling 
van de patiënten wordt opgevolgd, de investering in het therapeutisch beleid en de aandacht 
die besteed wordt aan het agressiebeleid. 

Patiënten kunnen, naast het therapeutisch aanbod op hun afdeling, participeren aan centraal 
georganiseerde activiteiten zoals sport, computeratelier, industrieel atelier, kookatelier, 
houtatelier, arbeidsprojectontwikkeling, vrije tijdstrajectbegeleiding,…  

Ook de patiëntendossiers worden positief beoordeeld. Het dossier bevat een individueel 
behandelplan, met de doelstellingen van het team en mogelijk ook van de patiënt. Als de 
familie betrokken wordt bij de behandeling, wordt dit vermeld in het dossier. Alle 
zorgverleners hebben zicht op de notities van de collega’s. 

Patiënt en familie worden nauw betrokken bij de behandeling. In het daghospitaal schrijven 
de patiënten zelf een evaluatiebrief als voorbereiding van hun evaluatie en de patiënt krijgt 
na de teambespreking een brief terug, met veel aandacht voor hun motivatie en sterktes. In 
een andere afdeling staan patiënten zelf in voor hun was, de maaltijden, het onderhoud van 
hun kamer, de medicatie,…. Op die manier leren ze zelfredzaam te zijn.  

In elke fase van de opname wordt de familie, in overleg met de patiënt, uitgenodigd. In het 
daghospitaal is er een parttime familiewerker die specifiek de familie en naasten betrekt bij 
de behandeling en de resocialisatie. 

Op de meeste afdelingen zijn er geen of korte wachttijden, behalve voor verslaving, de 
problematiek waarvoor het ziekenhuis best gekend is. 

Wat de medicatiedistributie betreft is het feit dat patiënten in verschillende eenheden 
gestimuleerd worden om hun medicatie-inname in eigen beheer te regelen positief 
beoordeeld. Op minstens één afdeling zijn hierrond afspraken op papier uitgewerkt. 

Een werkgroep volgt het beleid rond agressie op. Iedere afzondering wordt geregistreerd in 
het elektronische patiëntendossiers. Op die manier worden tendensen vastgesteld en wordt 
het beleid geëvalueerd. Er gaat veel aandacht naar vorming van het personeel rond 
dwangmaatregelen en omgaan met agressie.  



Er werd ook een team opgericht dat werkt aan de zelfmoordpreventie.  

Er is een externe ombudspersoon die jaarlijks een overzicht geeft van de klachten, ingedeeld 
volgens een aantal thema’s. De ombudspersoon voegt er aanbevelingen aan toe en 
ondervindt dat de kans dat er tot actie wordt overgegaan op die manier groter is. 

De audit heeft enkele tekortkomingen vastgesteld in de infrastructuur, bijvoorbeeld in het het 
afzonderingscomplex. De lage plafonds dragen bij tot een negatieve atmosfeer, het tuintje is 
niet bereikbaar vanuit de kamer, de centrale ruimte is ongezellig, de time-outkamer kaal en 
er is geen douche in de centrale badkamer,…  De instelling heeft intussen een 
architectenbureau ingeschakeld om dat te verbeteren. 
Lof is er wel voor de aparte, kindvriendelijke ‘KOPP ruimte’, met speelgoed, waar patiënten 
zich kunnen terugtrekken met hun kinderen. 

Wens je het auditrapport in te kijken. Stuur dan een mail naar wilfried.weyts@fracarita.org. 

 

 

 

 

 

 


