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Samenvatting van het inspectieverslag van 

Opvolgingsinspectie in ’t Vlot 04/11/2019 
 

 

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.  
  

In deze aangekondigde inspectie kwam inspecteur Koenraad Janssens nagaan in hoeverre de 

aandachtspunten en tekorten van een vorige inspectie (27/09/2017) een opvolging hadden gekregen. 

In het verslag van de eerste inspectie werd als tekort geformuleerd dat we in de organisatie niet helemaal 

volgens het kwaliteitsdecreet omgingen met vrijheidsberovende maatregelen: 

- in onze uitgeschreven procedure werden de toepassingsgronden niet expliciet vermeld. 

- De registratie in verband met toezicht tijdens een vrijheidsberovende maatregel was niet sluitend. 

- Er werden vrijheidsberovende maartregelen toegepast als structurele maatregel, terwijl dat enkel 

steeds een individueel afgewogen maatregel kan zijn. Dit gaat over het afsluiten van de 

slaapkamers van alle gebruikers gedurende de nacht. 

Een aandachtspunt was dat er niet voor alle gebruikers een signaleringsplan was opgemaakt. Dit is een 

instrument dat zowel de gebruiker zelf als de begeleiding kan helpen om opkomend probleemgedrag goed 

te ondervangen. 

Tijdens de opvolgingsinspectie stelde de inspecteur vast dat: 

- De procedure vrijheidsbeperkende maatregelen goed was aangepast, met vermelding van de 

toepassingsgronden, en duidelijker onderscheid tussen vrijheidsbeperkende en vrijheidsberovende 

maatregelen. 

- Er een digitaal registratiesysteem werd opgestart, waarbij aandacht was voor alle nodige informatie 

die moet geregistreerd worden. 

- Dat er geen sprake meer was van structurele vrijheidsbeperkende maatregelen, gezien alle 

toegepaste maatregelen individueel gemotiveerd werden in het individueel handelingsplan van de 

gebruikers. 
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- Dat op één na de opgevraagde signaleringsplannen konden voorgelegd worden. 

 

Besluit was dat we alle nodige maatregelen genomen hadden om onze werking conform de kwaliteitseisen 

te maken. 

We konden de dag na de inspectie het ontbrekende signaleringsplan aan de inspecteur voorleggen. 

Er werden dan geen nieuwe tekorten of opmerkingen geformuleerd. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


