Het inspectieverslag dateert van 2009. De tekortkomingen en nonconformiteiten alsook de aanbevelingen werden in tussentijd geremedieerd.
In tussentijd verhuisden zowel de PAAZ (psychiatrische afdeling van het
algemeen ziekenhuis) als EPSI (eenheid voor psychiatrische spoedgevallen
interventie) van de site ZNA Stuivenberg naar de site ZNA Sint Erasmus. Ze
vormen samen met de vrije raadpleging en het in 2014 opgerichte MCTA
(Mobiel Crisis Team Antwerpen) het traject acute zorg.
We merken ook op dat de erkenning van de K-bedden (X0-’t Spoor) van
ZNA PZ Stuivenberg overgedragen werd naar ZNA Kinder- en
Jeugdpsychiatrie en dat deze afdeling in 2012 verhuisde naar de site ZNA
Middelheim (UKJA).
We willen graag enkele belangrijke veranderingen sinds 2009 onder de
aandacht brengen:
Er zijn geen wachttijden voor een eerste contact met een hulpverlener in
het traject acute zorg. Er is dagelijks een vrije raadpleging. Het acute
traject is hiermee de meest toegankelijke poort tot psychiatrische
zorg.
Er werd geen euthanasie uitgevoerd naar aanleiding van psychisch lijden.
Er is een hoofdverpleegkundige per PAAZ afdeling.
Het KOPP-project werd uitgerold over gans ZNA Volwassenen Psychiatrie.
KOPP staat voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Er
bestaat een werkgroep KOPP die maandelijks bijeenkomt. KOPPinformatiefolders zijn overal voorhanden op de PAAZ afdeling.
De nieuwe locatie waarborgt een vlotte toegankelijkheid voor acute
psychiatrische zorg in de regio Antwerpen. De vernieuwde infrastructuur
geeft tevens een antwoord op de opmerkingen rond privacy, isolatie en
suïcidepreventie zoals vermeld in het rapport van 2009.
De visie rond fixatie en isolatie is duidelijk en gekend. Er wordt zo weinig
mogelijk gefixeerd en geïsoleerd.

Er zijn twee “prikkel arme ruimtes of PAR’s” voorzien op de PAAZ
afdeling. Er is camera toezicht en er is regelmatige controle op fysieke
parameters.
Op EPSI (eenheid voor psychiatrische spoed interventie) kan op de kamer
zelf geïsoleerd en/of gefixeerd (5 punts-fixatiegordel) worden, enkel indien
dit echt niet anders kan.
Teams zijn samengesteld uit psychiatrisch verpleegkundigen.
Medewerkers worden opgeleid in het kader van tewerkstelling in het traject
acute zorg.
Ontspanningsmogelijkheden zijn sterk aangepast en uitgebreid. Ook visie
en regeling rond invulling van vrije momenten en verlof werden grondig
herbekeken en versoepeld.
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