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ERKENNINGEN 

 

In uitvoering van het 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. 

 

 

OPVOLGING INSPECTIE 

 

 

Betreft: 

 

PVT Valckeburg 

Kloosterstraat 7 

8800 Roeselare 

 

Erkenningsnummer: 040 

 

Het definitieve inspectieverslag werd betekend op 12/04/2012 en de definitieve termijnen 

werden overgemaakt op 13/06/2012. 

 

In een mail d.d. 13/06/2013 rapporteert het PVT over het wegwerken van volgende 

tekortkomingen: 

 

1)er is een uitgeschreven VTO-beleid waarin op een systematische en gestructureerde manier 

vormingsbehoeften in kaart gebracht worden, een vormingsplan wordt opgesteld en 

geëvalueerd   

 

Het PVT heeft de VTO procedure bezorgd aan het agentschap. Het PVT omschrijft het doel 

van het VTO beleid als volgt: het onderhouden en ontwikkelen van het kennisreservoir van 

het PVT via een vormingsaanbod dat tegemoet komt aan de huidige en toekomstige noden 

van het PVT en de werknemers.  

Het document bevat informatie rond de wijze waarop een vorming aangevraagd kan worden, 

het budget dat hiervoor voorzien wordt,… 

 

Het PVT heeft een VTO werkgroep. Deze werkgroep bestaande uit de coördinator, 

hoofdverpleegkundigen en preventieadviseur komt wekelijks samen om de noden inzake 

vorming, training en opleiding te bespreken.  

 

Het PVT bezorgde een rapportage mbt het aantal uren gevolgde vorming in 2012 per 

personeelslid aan het agentschap. Er werd ook reeds opgelijst welke vormingen in de loop van 

2013 zullen gevolgd worden.  
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Bespreking door het Agentschap Zorg en Gezondheid: 

Bovenstaande tekortkoming is weggewerkt. Het PVT heeft duidelijk geïnvesteerd in het 

uitwerken van een VTO beleid. Het agentschap raadt aan in de toekomst nog meer uit te gaan 

van de competenties en methodieken die nodig zijn binnen het PVT voor het opstellen van 

een VTO planning.  

 

2)na elke evaluatie van de bewoner wordt een gemotiveerd besluit genomen tot staving verder 

verblijf in PVT of vooruitzicht naar zelfstandig wonen, psychiatrische thuiszorg,…Deze 

beslissing moet aantoonbaar zijn in het individueel begeleidingsplan van de bewoner. 

 

In het sjabloon van het individueel begeleidingsplan dient onder punt 7 geëvalueerd en 

geargumenteerd worden waarom een verder verblijf in PVT noodzakelijk is of waarom wordt 

doorverwezen naar een andere voorziening. 

 

Bespreking door het Agentschap Zorg en Gezondheid: 

Bovenstaande tekortkoming is weggewerkt.  

 

3)uit de begeleidingsplannen blijkt dat alle bewoners op regelmatige basis en systematisch 

worden geëvalueerd door het begeleidend team (een eerste maal 3 maanden na opname, 

vervolgens elk jaar) en dit volgens een bepaald stramien waar alle aspecten/levensdomeinen 

aan bod komen. 

 

Het PVT deelt mee dat de bewoners systematisch worden besproken tijdens de 

teamvergadering. De bewonersbespreking omvat 3 delen 

1)overleg zonder bewoner tijdens teamoverleg 

2)overleg met bewoner. Tijdens dit overleg bespreekt de individuele begeleider met de 

bewoner de doelstellingen van begeleiding en aandachtspunten. Ook de toekomst van de 

bewoner wordt met hem besproken (verder verblijf in PVT of doorverwijzing) 

3)besluit zonder bewoner.  

 

Het PVT heeft een overzicht bezorgd van welke bewoners zullen besproken worden op welk 

teamoverleg in 2013.  

 

Bespreking door het Agentschap Zorg en Gezondheid: 

Bovenstaande tekortkoming is weggewerkt.  

 

Besluit 

 

Alle non-conformiteiten en tekortkomingen uit het inspectieverslag zijn weggewerkt. Het 

PVT dient geen verdere rapportage te bezorgen aan het agentschap. 

 

 

Nele Roelandt 

Adjunct van de directeur 

19/6/2013 


