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op vrijdag 21 oktober heeft de stuurgroep 
een werkings- en bezinningsdag 
gehouden rond het institutioneel Project 
van silva medical. 

een “bedrijfsplan” of een “institutioneel plan” uitschrijven 
is een grote uitdaging. het is een werk van lange adem over 
meerdere jaren dat de medewerking van heel wat personen, 
betrokken bij de zorgverlening, zal vereisen. 

het institutioneel Project is een referentiedocument voor 
het personeel, voor de “zorgontvangers” (men spreekt niet 
meer over “patiënten”), voor de personen die zowel voo-
rafgaand aan de opname als bij ontslag van de patiënt met 
het ziekenhuis samenwerken en in het algemeen voor alle 
externe personen. 
het is een evolutief document : het beschrijft de doelstellin-
gen in termen van kwaliteit en de organisatie van de struc-
tuur maar stippelt ook de toekomst van de instelling uit in 
functie van de evolutie van de doelgroep (de patiënt partner 
“ondergaat” de zorgen niet maar heeft inspraak bij beslis-
singen) en de beschikbare middelen (budgetbesparingen : 
de actualiteit toont ons dat de middelen die aan de gezond-
heidszorg toegekend worden alsmaar dalen, wat ertoe leidt 
dat onophoudelijk aanpassingen moeten gebeuren. 

de stuurgroep, samengesteld uit zorgverleners uit de pal-
liatieve zorg van onze 3 sites, heeft een studie opgestart 
over “het institutioneel project voor palliatieve zorg” ove-
reenkomstig de richtlijnen uit eerdere realisaties omtrent 
onze Visie, ambitie en de Waarden van silva medical. 
de leden van de groep : 
– voor de residentiële eenheid in Waver : dokter corinne 

Vaysse-Van oost samen met haar verpleegkundigen en 
psychologen, Mevr. Bénédicte Preud’homme, Mevr. cé-
cile daoût, Mevr. chantal Lamocq en Mevr. Marie Mattys 

– voor het mobiel palliatief team van Waver en Waterloo : 
dokter Jacqueline somville, Mevr. Valérie Vercoille en 
Mevr. giselda adinolfi, verpleegkundigen, en Mevr. na-
thalie Martin, psychologe 

– voor het mobiele team van sint-Jans-Molenbeek, dok-
ter sophie tobback, M. Peter everaert, adjunct-directeur 
van het Verpleegkundig departement van silva medical, 
en M. david Bourgeois, psycholoog. 

– dokter Pierre schepens, liaisonpsychiater. 

de werkvergadering werd in goede banen geleid door Mevr. 
Michèle gurman, psychologe, van de firma “Many Moore”. 

de doelstelling van deze eerste werkvergadering was een 
groep samen te stellen van personen die werkzaam zijn op 
de 3 sites, die bereid zijn om zich in te zetten voor samenwer-
king, om de verschillende thema’s die aangekaart moeten 
worden te identificeren en om subcommissies te vormen die 
autonoom zullen functioneren tussen twee “plenaire” ver-
gaderingen. 

Wij kunnen u alvast verzekeren dat deze eerste werkings- 
en bezinningsdag een succes was, eenieder is vertrokken 
met doelstellingen en een planning. de Werkgroep heeft 
zich als taak opgelegd om binnen 6 maanden een tekst voor 
te stellen. nadien zal elke afdeling uitgenodigd worden om 
haar project samen verder uit te werken zodanig dat alle 
diensten van silva medical in het document voorgesteld en 
vertegenwoordigd worden. 

het directiecomité en vervolgens de raad van Bestuur 
zullen het document goedkeuren. 

als dat geen boeiend avontuur is dat van start gaat en dat 
ervoor zal zorgen dat silva medical zich verankert in de we-
reld van de gezondheidszorg, dat we over onze Visie en onze 
Waarden uitgebreid kunnen communiceren maar dat ook de 
mensen van de 3 sites zal samenbrengen om mekaar be-
ter te leren kennen : silva medical zal een krachtige entiteit 
worden waar de personeelsleden echt het gevoel hebben 
dat ze deel uitmaken van de groep. 

dokter anne Van Pottelsberghe, 
algemeen Medisch directeur
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