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ethische 
commissie 
van siLva 
medicaL

MediSche ethiek is het 
geheel van gedrags
regels van personen 

werkzaam in de gezond
heidszorg tegenover hun 

patiënten 

de MediSche ethiek 
stelt de vraag wat onze 
menselijkheid is, met 
name onze relaties 
tegenover de anderen, 
met de kwetsbaarheid, het 
lijden, de competenties, de 
keuzes,… 

Opdrachten
… een 
ethische 
bezinning 
teweegbren
gen binnen de 
instelling

de adviezen en raad
gevingen van de cOMMiS

Sie zijn vertrouwelijk en 
niet bindend en maken 

het voorwerp uit van een 
gemotiveerd verslag, 

enkel en alleen overge
maakt aan de aanvrager, 
waarin de verschillende 

standpunten van de 
leden van de commissie 

weergegeven worden. 

vOOr wie ? de vraag 
kan uitgaan van elk 

personeelslid van het 
ziekenhuis of van een 

groep ziekenhuizen en 
van elke geneesheer.  

de commissie kan, 
onderbouwd door 
een gemotiveerde 

beslissing, geen 
gevolg geven aan de 

vraag. 

de wettelijke 
Opdrachten van de 

ethische commissie : be
geleiding en raadgevingen 

aanbieden betreffende 
ethische vraagstukken in 
het praktische gebeuren 

van de ziekenhuiszorg ; 
advies over alle onder

zoeksprotocollen op het 
menselijk individu 

voorstelling van de ethische commissie van siLva medical 

Opdrachten : het 
antwoord op individuele 
gevallen werd verwijderd 
uit de opdrachten van de 
ethische commissie door 
het grondwettelijk hof 
maar het kan ideeën naar 
voor brengen om over na 
te denken 
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de ethische commissie van siLva medical is samengesteld uit volgende personen : 

dokters
–  dr Fabrice Bon – psychiater
–  dr thérèse clérin – algemeen geneesheer 
–  dr sany dupont – psychiater 
–  dr christine geus (externe geneesheer) : psychiater
–  dr Pierre schepens – psychiater – diensthoofd 

Psychiatrie 
–  dr sophie tobback – algemeen geneesheer – palliatief 
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de commissie vergadert minstens om de 3 maand. 
indien nodig kan u contact opnemen met de commissie op volgend adres : 

comite.ethique@silvamedical.be

Lezing

donderdag 23|11|2017 van 13u30 tot 15u00
vergaderzaal clinique du Bois de la Pierre, 201 chaussée de namur te Waver

de autonomie van de patiënt……
   een dagelijkse uitdaging !

thérèse Locoge

Juridisch directeur chu Bruxelles en hoofddocent uLBesP
Lid van het raadgevend comité voor Bioethiek in België

de autonomie van de patiënt is een juridische 
en ethische vereiste gedurende zijn globale 
behandeling.  het is ook een dagelijkse uitdaging.
deze lezing zal de mogelijkheid bieden tot een 
participatief debat en uitwisseling van ideeën en 
praktische elementen omtrent deze materie.
zodoende  zal dit principe eerst juridisch beschreven 
worden voor de persoon die feitelijk of juridisch al 

dan niet wilsbekwaam is. het debat zal verrijkt 
worden op verschillende ethische manieren om de 
vertegenwoordiging van de patiënt de waarborgen.
vervolgens zal deze materie het onderwerp 
uitmaken van een gegevensuitwisseling op basis 
van uw concrete gevallen.
u bent van harte welkom !
inschrijving > comite.ethique@silvamedical.be

deze lezing zal eveneens in scheutbos gegeven worden op 11 januari 2018.

andere vakgebieden
–  carine smit – voorzitter van de ethische commissie, 

coördinator dagziekenhuis La renouée
–  georgina germanes – experte gezondheidsprojecten
–  marjorie gobert – bedrijfsadviseurjuriste 
–  mariechantal meeus – verpleegkundigediensthoofd – 

Kader Kwaliteitszorg 
–  Bernadette termote – ziekenhuisapotheker


