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Samenvatting van de inspectieverslagen van 
een onaangekondigde inspectie in  

Oude Dorpsweg, Varsenare op 25/01/2022. 
 
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 6 maanden op te volgen en de rechtzetting voor te leggen aan het VAPH.  
  
De inspectie op 25/01/2022 was een onaangekondigde inspectie door inspecteur Kevin De Gruyter. 

Bij inspectie Oude Dorpsweg werden vier tekorten en één aandachtspunt geformuleerd. 

 
Tekorten: 

1. (*) “Concrete informatie over de toe te dienen medicatie naar aanleiding van een crisissituatie 
ontbreekt (product ontbreekt/dosis ontbreekt)”:  

In het signaleringsplan van één gebruiker was het criterium voor toedienen van crisismedicatie niet 
specifiek genoeg omschreven. In dit specifiek signaleringsplan wordt het criterium in overleg met 
de arts specifieker uitgewerkt. 

2. In één of meer handelingsplannen ontbreekt de ondertekening door beide partijen. 
Van één handelingsplan was de laatste, ondertekende pagina, niet ingescand. Deze fout is 
ondertussen rechtgezet.  

3. In één of meer cases is het handelingsplan weliswaar geëvalueerd, maar niet volgens de 
overeengekomen frequentie. 

Het nieuwe handelingsplan was uitzonderlijk inderdaad enkele dagen later dan de, door ons 
vastgelegde, termijn van drie jaar besproken. We streven ernaar om dit binnen de termijn te doen. 

4. Medewerkers hebben toegang tot dossiers van gebruikers van wie ze niet betrokken zijn op de zorg en 
ondersteuning. 

We hebben de inspecteur geïnformeerd over het feit dat onze zorgdossiers vanaf maart op een 
andere drager bewaard zullen worden en dat de toegangsrechten dan beperkter worden 
toegekend. 
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Het aandachtspunt had betrekking op: 
• Een deel van de infrastructuur is onvoldoende toegankelijk, met name de eerste verdieping die 

momenteel enkel via de trap kan worden bereikt. 
Tijdens de inspectie hebben we aangegeven dat deze bouwwijze door VIPA werd goedgekeurd en 
dat er op het gelijkvloers kamers zijn die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers. Mocht er zich een 
gebruiker aanmelden die daar nood aan heeft, wordt gekeken om een kamerwissel te doen. 

Er volgt na 6 maanden een opvolgingsinspectie om het tekort met een (*) opnieuw te inspecteren. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


