
 

Auditrapport Sint-Amedeus Mortsel 

In Sint-Amedeus Mortsel is er een grote betrokkenheid van de artsen bij het beleid en het 
psychiatrisch ziekenhuis slaagt erin, ondanks haar kleinschaligheid, toch in een breed 
aanbod te creëren voor verschillende patiënten. Dat blijkt uit het auditrapport van de 
inspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De inspecteurs stelden 
ook enkele tekortkomingen vast en die werden onmiddellijk aangepakt door het ziekenhuis.  

De inspectie vindt om de 6 jaar plaats en is vooral belangrijk voor het behouden van de 
erkenning. Maar voor een ziekenhuis is het tegelijk een toetssteen: waarin zijn we goed, wat 
kan beter?  

Naast de grote betrokkenheid van de artsen en het brede aanbod, stelden de inspecteurs 
ook vast dat de talrijke verbouwingen en renovaties de patiënten ten goede zijn gekomen. In 
verschillende zorgeenheden is geïnvesteerd in studio’s, eigen leefruimtes, therapieruimtes 
en in kamers voor twee personen ipv vier personen. Naast de sportinfrastructuur van het 
ziekenhuis is nu een buitenruimte voor fitness voorzien. 

Sint-Amedeus zorgt er ook voor dat elke potentiële patiënt op een zo snel mogelijke en 
correcte manier op de meest aangewezen zorgeenheid wordt opgenomen. Er is elke 
werkdag een overlegmoment waar elke opnamevraag besproken wordt en verdere 
afspraken omtrent de opvolging van de vraag worden gemaakt.   

De voorbije jaren heeft Sint-Amedeus ook een beleid uitgestippeld waardoor het aantal 
afzonderingen en fixaties zijn gedaald. Er wordt meer gelet op signalen waardoor mogelijke 
crisissituaties preventief opgevangen worden. De patiënt krijgt de hoofdrol en er zijn meer 
mogelijkheden op maat.  

Het rapport is over het algemeen heel positief, maar toch zijn er enkele opmerkingen 
geformuleerd. Sint-Amedeus heeft daarop in het mate van het mogelijke onmiddellijk aan 
gewerkt. Zo vonden de inspecteurs onder meer dat de patiënten onvoldoende de weg vinden 
naar de ombudsdienst. Intussen is de signalisatie verbeterd, staat de brievenbus voor 
klachtformulieren op één centrale plaats en zijn de contactgegevens in de brochure voor 
patiënten aangepast.   

Ook het zelfmoordbeleid was voor verbetering vatbaar. Er was niet duidelijk wie van het 
team bij een opname inschat hoe groot het suïciderisico is, of dat gebeurde op een 
subjectieve inschatting of op basis van een vragenlijst en welke maatregelen moesten 
worden genomen bij een verhoogd risico. 



Sint-Amedeus Mortsel heeft onmiddellijk werk gemaakt van een nieuw 
zelfmmordpreventiebeleid waarin heel duidelijke richtlijnen staan voor de hulpverleners, 
gaande van de vragen bij de opname, het merken van signalen als iets niet pluis is en het 
nauw opvolgen van de patiënt. Alles wordt genoteerd in het patiëntendossier en 
gecommuniceerd aan de arts en de andere hulpverleners. 

Wil je het volledige auditrapport inkijken? Stuur dan een mailtje naar 
wilfried.weyts@fracarita.org. 

 


