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Beste medewerkers, 

SILVA medical heeft één gemeenschappelijk formulier 
ontwikkeld voor de enquêtes bestemd voor de patiënten 
en de bewoners. Elke instelling heeft zijn profiel behouden 
alsook zijn specifieke verwachtingen met betrekking tot de 
enquête. 
Het invullen van deze enquêtes op een gemeenschappelijke 
server heeft ervoor gezorgd dat we een meer dynamische 
perceptie van de tevredenheid van onze patiënten bekomen 
en dat zal ons toelaten om sneller te reageren indien 
noodzakelijk. Het is inderdaad zo dat we zorgen en diensten 
van optimale kwaliteit aan onze patiënten en bewoners 
willen aanbieden.

Hierbij stellen wij u de resultaten voor van de enquêtes die 
de eerste 6 maanden van 2018 in de 3 sites georganiseerd 
werden. 
We spreken af in januari voor een volledige analyse van de 
verschillende sites van SILVA medical.

Wij danken iedereen die dagelijks meehelpt om onze 
dienstverlening te verbeteren en wensen u veel leesplezier ! 

inLeiding 

> gepersonaliseerde enquête siLVa medical 
> eerste resultaten – de eerste 6 maanden voor de 3 sites 
> 293 antwoorden voor de 3 sites 

 – cBP 208 antwoorden 
– de dienst 2B heeft het meeste antwoorden ontvangen 
   (72). 

 – cFs 20 antwoorden 
– de dienst nemos heeft het meeste antwoorden gekregen
   (15). 

 – Zsch 65 antwoorden 
– 98 sP
– 309 g
– de sector 6 kreeg het meeste antwoorden gekregen (31). 

We hebben vier niveaus bepaald voor de resultaten in 
functie van het percentage: 
> niveau uitmuntend in het groen van 90 tot 100 % •
> comfort in het blauw van 89 tot 80 % •
> Waakzaamheid in het oranje van 79 tot 60 % •
> alert in het rood minder dan 59 % •

Ziehier een aantal resultaten van onze enquête voor het 
ziekenhuis 

Voor de 3 sites is het onthaal uitmuntend 

We behalen een gemiddelde van uitmuntendheid voor: 
– Algemene tevredenheid • 
– Pijnbehandeling en pijnbestrijding • 
– Properheid van de lokalen • 

Algemene voorwaarden:
– de toegankelijkheid en signalisatie voor de toegang tot
   het ziekenhuis • 
– Kwaliteit van de infrastructuur •
Hoteldiensten 
– Zone uitmuntendheid: hygiëne van het linnengoed • 
– televisie • 
– Lawaai in de gangen en de kamers • 
– alertzone: internet • 

de maaltijden zijn goed maar er is ruimte voor verbetering 
– Kwaliteit • 
– temperatuur • 
– Variatie • 

De tevredenheidsenquête : eerste semester 2018   
Voorstelling van de resultaten 
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VoLLedig VerBLijF

94% 92% 94% 89% 90% 94% 93% 93% 91%

concLusies 

onthaal cBP en Zsch → Zone uitmundentheid 

CBP heeft een gemiddelde van uitmuntendheid behaald •
3 heel sterke punten in cBP zijn 
– Verpleging
– Kine 
– ergo
→ Zone uitmundentheid 

CFS bevindt zich in de zone uitmuntendheid • 
de sterke punten van cFs 
de kwaliteit van het onthaal in cFs in de zorgeenheden 
heeft een maximum behaald 
→ Zone uitmundentheid
cFs heeft een maximum behaald voor de verpleging 
→ Zone uitmundentheid

ZSCH bevindt zich in de comfortzone •
het ziekenhuis heeft een zeer goed resultaat behaald 
voor de kines
→ Zone uitmundentheid

enkele aanbevelingen

Meer antwoordformulieren bekomen 
– Vooral in cFs en Zsch 

Te herzien 
– de zaal voor de families voor cFs 
– de signalisatie met betrekking tot de toegang tot 
   het ziekenhuizen 

de commentaren zijn ook heel positief. 
BraVo voor iedereen voor deze mooie resultaten.!

anne geunens
Kwaliteitscoördinatrice 
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het Institutioneel Palliatief project evolueert en wordt nog steeds 
verder uitgebouwd : u zei « benadering palliatieve zorg … » ?

het institutioneel Palliatief Project is nu sedert 10 maanden 
beschikbaar op onze website en, zoals gepland, werken we 
permanent aan de verdere vooruitgang van het project.

de groep werd uitgebreid : bij de mobiele equipe voor 
palliatieve zorg van Waver en terhulpen, hebben wij de 
volledige mobiele equipe van het ziekenhuis van scheutbos 
opgenomen en die is samengesteld uit een arts, een 
referentieverpleegkundige per eenheid, een psycholoog en 
een kinesitherapeut en we hebben het volledig residentieel 
team van Waver uitgenodigd om de werkzaamheden met 
ons verder te zetten.

onze volledige groep telt meer dan 25 personen, 
artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, 
kinesitherapeuten die het werk onder elkaar verdelen per 
thema en subgroepen. 

Zo worden jaarlijks twee vergaderingen georganiseerd, 
die mogelijk maken dat er een rijke uitwisseling tussen de 
verschillende sites plaatsvindt, dat de werkzaamheden van 
de subgroepen gevalideerd worden, dat naar de actualiteit 
verwezen wordt, dat nieuwe reflectiethema’s aangekaart 
worden en dat de energie opgeladen wordt om verder te gaan.

Welke thema’s werden aangekaart en zijn in de 
afwerkingsfase :

– het actieplan voor het verspreiden van de palliatieve 
cultuur in siLVa medical ;

– het gebruik van de PaLLia 10 en Pict-schalen om de 
patiënten op te sporen die over het palliatief statuut 
zouden moeten beschikken ;

– de informatie betreffende de VZP : vroegtijdige 
zorgplanning ;

– de sedatie : welke indicaties en op welke manier zullen wij 
de sedatie toepassen in siLVa medical.

de palliatieve zorgequipes zullen alle zorgpersoneel 
informeren tijdens bijeenkomsten die in de verschillende 
sites georganiseerd worden : in Bois de la Pierre werden 
reeds drie vergaderingen, onder de naam « comfort-
pauze », georganiseerd en zullen verdergezet worden in het 
kader van diverse thema’s.

andere domeinen van de palliatieve zorgverlening moeten nog 
verkend worden ; we hebben volgende projecten voor ogen :

– de benadering van de verschillende culturen in de 
palliatieve zorg, de begrafenisrituelen maar ook in 

verband met alles wat te maken heeft met existentialiteit 
en spiritualiteit ;

– hoe de families en de naasten omringen, waar liggen 
onze grenzen, wat kunnen wij hen als ondersteuning 
aanbieden ;

– welke plaats hebben onze vrijwilligers in onze palliatieve 
equipes ;

– opkomen van de notie « mantelzorgers »: wie zijn zij?, wat 
kunnen wij hen aanbieden als de patiënt bij ons verblijft ;

– uitschrijven van de noodprotocollen in geval van 
kortademigheid, een gastro-intestinale bloeding, pijn.

ten slotte kwamen nog twee andere punten naar voor :

– welke kwaliteitsindicatoren zullen wij ontwikkelen om 
ons in staat te stellen ons werk te evalueren ;

– hoe zullen wij ons verzorgend personeel helpen dat 
geconfronteerd wordt met lijden, dood, moeilijke ethische 
keuzes, om zich te positioneren ten aanzien van hun eigen 
cultuur, met respect voor de keuze van de patiënt : als het 
welzijn van onze patiënten prioritair is, moeten wij ook het 
welzijn van ons zorgpersoneel ter harte nemen.

het denkproces zal opgestart worden bij de artsen van elke 
site.

dokters jacqueline somville en sophie tobback zullen 
hun collega’s ontmoeten en hen een individuele reflectie 
voorstellen waarbij het de bedoeling is dat elkeen een 
palliatieve benadering heeft die zowel de institutionele 
filosofie respecteert als zijn/haar eigen existentialiteit.

deze aanpak zal later uitgebreid worden naar elk verzorgend 
personeelslid.

een reflectiemodel aangaande de benadering van palliatieve 
zorg, ontwikkeld in het « grand hôpital de charleroi », zal 
hiertoe bestudeerd worden (« Modus operandi de V. Baio-
psychologue »).

de volgende belangrijke bijeenkomst van de groep is 
gepland in juni 2019.

Wij zullen u zeker op de hoogte houden van de vooruitgang 
van de projecten.

dokter anne Van Pottelsberghe
algemeen Medisch directeur
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Verbind elke definitie met een afbeelding

Silva medical

De wil om de teamgeest in de 
organisatie te stimuleren en op een 

actieve en constructieve manier 
samen bij te dragen aan een 

gemeenschappelijk resultaat, waar 
meerdere mensen aan hebben 

gewerkt.

De wil om continu te verbeteren, 
originele, creatieve of nieuwe 
ideeën en oplossingen voor te 

stellen die toegevoegde waarde 
bieden.

De durf om moeilijke dingen te 
doen, om uit te blinken, om andere 
dingen te doen of dingen anders te 

doen, met vertrouwen en zonder 
zich uit zijn lood te laten slagen, 

mits een respectvolle houding te 
behouden.

De wil om goed te doen voor 
anderen en blijk te geven van 

begrip en mededogen door 
empathie, tolerantie en respect te 

tonen.

Het vermogen om zich te 
verheugen, om dynamisch zijn 

tevredenheid uit te drukken en om 
een positieve, gemotiveerde en 

motiverende visie te hebben.

# 2.
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