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Samenvatting van de inspectieverslagen van 
een onaangekondigde inspectie in  
Wit Huis, Loppem op 14/01/2022. 

 
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.  
  
Het was een onaangekondigde inspectie door inspecteur Kevin De Gruyter. 

Bij inspectie Wit Huis werden drie tekorten en vier aandachtspunten 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 de gebruiker was in plaats van het voorgeschreven medicament het 
generische product ervan vermeld. 

2. (*) “De medicatie wordt niet of onvoldoende op een voor de gebruiker onbereikbare plaats 
bewaard.”: 
Het slot van de medicatiekast was stuk.  

3. “In één of meer handelingsplannen ontbreekt de ondertekening door beide partijen.” 
 In het Wit Huis werd een verslag van de handelingsplanbespreking aan de ouders gegeven, maar 
daar werd geen ondertekende kopie voor ontvangst en akkoord bijgehouden. 
 

De aandachtspunten hadden betrekking op: 
• “De voorziening heeft geen (lees)toegang tot de elektronische medicatiefiches en is enkel in bezit 

van afdrukken die worden voorzien door de externe apotheek. “ 
• “De aftekenlijsten vermelden de generieke medicijnen terwijl de medicatiefiches de originele 

producten vermelden.” 
• “De toe te dienen medicatie zit per bewoner allemaal samen in een pillendoosje. Het is hierbij niet 

duidelijk wat de individuele pilletjes of producten precies zijn, er is geen (externe) informatie die 
aangeeft welk product uit de pillendoos overeenkomt met welk product op de medicatiefiche..” 
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Acties die wij ter remediëring ondernemen: 

• Er worden afspraken gemaakt met de apotheek in verband met hoe kan omgegaan worden met het 
vervangen van medicatie door een generisch product, zodat de medicatiefiche en het 
signaleringsplan juist blijven.  

• Er was reeds op het ogenblik van de inspectie een werkbon ingediend om het slot van de 
medicatiekast te herstellen. Dat is ondertussen gebeurd. 

• Het verslag van de bespreking wordt aan de ouders gegeven en daarbij wordt een ondertekening 
voor ontvangst en akkoord gevraagd. 

Verder wordt besproken met de arts en de apotheek: 

• op welke manier wij en de ouders leestoegang kunnen krijgen tot de elektronische 
medicatiefiches  

• hoe de toe te dienen medicijnen juist vermeld wordt op de medicatiefiches 
• hoe informatie over de afzonderlijke medicatie kan beschikbaar gemaakt worden.  

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

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