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Het Vlaams Parlement,

 – gehoord de interpellatie van Hannes Anaf;

 – gehoord het antwoord van Vlaams minister Hilde Crevits;

 – overwegende dat:
1° er de afgelopen weken verschillende incidenten met betrekking tot het 

medicatiebeleid in woonzorgcentra aan het licht zijn gekomen;
2° er op basis van inspectieverslagen al verontrustende signalen waren;
3° voorzieningen niet grondig en onvoldoende werden opgevolgd;
4° het de taak is van het Agentschap Zorg en Gezondheid om te zorgen voor 

de opvolging van de inspectieverslagen en voor de handhaving; 
5° zorginstellingen de meldingsplicht niet strikt hebben nageleefd;
6° in 42 procent van de woonzorgcentra het toedienen van medicatie niet con-

sequent geregistreerd wordt;
7° de administratie momenteel onvoldoende aan de slag gaat met de data uit 

de inspectieverslagen om analyses uit te voeren en beleidsaanbevelingen 
te doen; 

8° het medicatiebeleid in sommige woonzorgcentra ruimschoots te wensen 
overlaat; 

 – vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° na een inspectie de handhaving nauwer op te volgen; 
2° de woonzorgcentra onmiddellijk extra attent te maken op de meldings-

plicht;
3° het begrip ‘ernstig feit’ bij de meldingsplicht concreter te omschrijven;
4° in overleg te gaan met het parket met betrekking tot de meldingsplicht en 

tot een overeenkomst te komen over actieve informatie-uitwisseling;
5° sneller de schorsing en sluiting van een woonzorgcentrum te overwegen bij 

ernstige feiten;
6° op structurele basis overleg te plegen met woonzorgcentra; 
7° zo snel mogelijk een adequaat medicatiebeleid uit te werken;
8° een globaal masterplan op te maken voor de Vlaamse woonzorgcentra. 
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