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sinds 2017 hebben de teams van de keuken, de diëtisten, 
de dienst informatica en de zorgteams, bijgestaan door 
de directie, verschillende bedrijven ontmoet die software 
ontwikkelen voor het bestellen van maaltijden. Vier 
leveranciers hebben hun product voorgesteld en er 
werden samen met andere ziekenhuizen vergaderingen 
gepland om deze software uit te testen. 

in 2018, nadat alle voorstellen geanalyseerd werden, 
heeft de pluridisciplinaire werkgroep gekozen voor 
datameal, ontwikkeld door de groep Yoni (Pyramid). een 
team heeft vervolgens de tijdrovende en omslachtige 
taak van het configureren op zich genomen, onder leiding 
van Julie derine, verantwoordelijke van de keukens van 
cBP en cFs en aangesteld als projectmanager. 

dankzij een directe verbinding met het electronisch 
patiëntendossier zal deze tool het mogelijk maken om alle 
informatie, onontbeerlijk voor de dagelijkse bereiding van 550 
maaltijden in siLVa medical, aan de keuken door te geven. 

door een real-time cross-referencing van de gegevens 
kunnen allergieën, dieet- en textuurbeperkingen, maar 
ook de smaak en voorkeur van de patiënten meegedeeld
worden om kritische punten veilig te stellen. het systeem

 
zal ook de follow-up van het voedingspatroon vereen-
voudigen. 

na 5 maanden van encodage in de lokalen van het BnVtt, 
werden ongeveer 500 mails uitgewisseld, ongeveer 20 u 
bijscholingen gegeven in de 3 ziekenhuizen en veel liters 
koffie gedronken. de parametrisatie werd verzorgd 
door claudia candeias, Julie derine, Joske Martens en 
charlotte stofkooper die een pluim verdienen voor de 
start van het bestelsysteem einde maart. dit project 
zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van de 
it-afdeling en de cel dPi. Met speciale dank aan gaëlle 
rensonnet, Bernard Binamée en Frédéric dumont.
Proficiat aan het hele team en veel moed… nog enkel een 
paar codes en interfaces vòòr het eindsignaal !    

 inès colinet

cLinique du Bois de La Pierre 

« Er bestaan geen onbelangrijke jobs, onbeduidende functies of nietsbetekenende 
mensen. Het respect voor het werk begint daarmee ! »

siLVa MedicaL 

De geïnformatiseerde bestelling van de maaltijden ... 

als ik ‘s morgens in mijn kantoor in clinique du Bois de 
la Pierre aankom, is mijn vuilbak geledigd, mijn bureel 
netjes schoongemaakt, mijn dossiers gerangschikt zoals 
ik ze heb achtergelaten.  
dit kantoor, mijn dossiers, mijn materiaal zijn noodzakelijk 
om mijn professionele verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen. ik verblijf er meerdere uren per dag. ik heb zelfs 
enkele persoonlijke decoratiespulletjes meegebracht om 
mij een beetje thuis te voelen, om mij goed te voelen.  
en wanneer ik mij goed voel dan komt dat door het feit 
dat ik mijn bureel netjes en opgeruimd terugvind : geen 
stofje, geen vuile voetafdrukken, geen kruimels op de 
grond…   
 
en dan maak ik mij de bedenking dat, wanneer ik iemand 

zou moeten bedanken om mijn bureel schoon te maken, 
ik dit niet zou kunnen want ik ken niemand bij naam of 
voornaam. iemand draagt zorg voor mij… en ik ken hem 
of haar niet. is zij klein ? Blond ? draagt hij een bril ? Zingt 
zij terwijl zij werkt ? ik weet het niet.  
 
Wat is de moraal van het verhaal  ?
als de kleren de man niet maken, maakt de functie 
geen onderscheid tussen de mensen. tidens onze loop-
baan ontmoeten we mensen, werken we samen met 
verschillende mensen die een specifieke en nuttige functie 
uitoefenen binnen onze organisatie. al deze functies en al 
deze mensen zijn belangrijk. Zij verdienen allemaal onze 
aandacht en onze waardering,  een vriendelijke groet ‘s 
morgens, een glimlach, een gebaar van hoffelijkheid, 
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cLinique de La Forêt de soignes

De burgerprojecten van la Renouée

beleefdheid, een dankwoordje dat altijd deugd doet om te 
horen en te zeggen. 
en dan hebben we de individuele prestaties, die zijn 
belangrijk maar niet hét belangrijkste. inderdaad, we 
winnen of we verliezen… als team… en dat maakt ons 
sterk.   
 
Laten we daarom onze waarden van samenwerking en 
menselijkheid blijven beleven. Laten we het respect 
voor onze professionele omgeving en relaties blijven 
versterken.  
Wij zijn allemaal uniek en belangrijk en het is van 
fundamenteel belang dat iedereen zich gewaardeerd 
en erkend voelt als werknemer bij siLVa medical en als 
individu.  
Laten we daarom bijzondere aandacht besteden aan de 
verschillen en de diversiteit om het welzijn van ieder 
individu te waarborgen.  
Laten we bepaalde gedragingen, gebaren, beledigende 
en respectloze woorden vermijden en als dit alles 
toch gebeurt, laten we het probleem bespreken om 
oplossingen te vinden.  

sedert de opening in 2010 van het dagziekenhuis La 
renouée is er een mooie samenwerking tot stand 
gekomen met het cultureel centrum van Waterloo 
middels hun burgerprojecten. deze projecten bestaan 
erin de lokale verenigingen samen te brengen rond een 
bepaald thema en hen in staat te stellen om samen te 
werken. in dit verband heeft La renouée deelgenomen 
aan verschillende evenementen, waaronder diverse 
tentoonstellingen en een modeshow, waarvoor de kledij 
vervaardigd werd uit recuperatiemateriaal. 
onze deelname aan deze evenementen met de patiënten 
van het dagziekenhuis maakt het mogelijk een bijzondere 
band te creëren in de therapeutische relatie en het 
ontdekken van de competenties van eenieder. Bij een 
rondvraag bij patiënten die het dagziekenhuis La renouée 
reeds verlaten hadden, kwam duidelijk naar voren dat 
zij bij hun deelname aan deze projecten de zin van het 
bestaan en een gevoel van betrokkenheid ervaren hebben 
en meer zelfvertrouwen gekregen hebben. naast het 
creëren en internaliseren van banden met het team, maar 
ook met andere deelnemers aan deze evenementen, lijkt 
het creatief proces een niet onbelangrijk therapeutisch 
instrument te zijn geweest bij hun herstel. 
anderzijds maken deze ervaringen buiten de muren van 
de instelling het mogelijk om terug grip te krijgen op de 
buitenwereld en tegelijkertijd ondersteund en begeleid te 

Dat is respect.
Dat is waar het in een samenleving om draait.
Dit is onze cultuur.

 
en… het is Moussa Fofana die mijn bureel schoonmaakt.
dus dank u wel, Moussa,  om uw steentje bij te dragen 
voor mijn welzijn.
ook een dankwoordje voor carine, cristina, anissa, 
aylya en Youssef die mijn bureel op de andere sites 
schoonmaken. 

  Éric hamesse, Verantwoordelijke hr

worden in een veilige en vertrouwde omgeving. dàt is o.a. 
één van de functies van ons dagziekenhuis. 

dit jaar is de titel van het burgerproject : « Wat betekent geluk 
voor u ?».  Wat is er meer inspirerend dan onszelf vragen te 
stellen over onze keuzes, onze vooruitzichten, onze illusies, 
onze verantwoordelijkheid,…  
sinds eind 2018 hebben wij workshops opgezet omtrent 
dit thema door middel van schrijven, geluidseffecten, 
fotografische en filmografische beelden. Wij hebben beroep 
kunnen doen op de hulp van een professioneel regisseur 
voor het maken van een kortfilm over geluk. dit is een unieke 
ervaring die ons allen, zowel zorgpersoneel als patiënten, in 
staat stelt uitdagingen te ervaren gaande van improvisatie 
tot creatie, met behulp van technische kennis. 
gedurende de hele maand juni zullen wij in het cultureel 
centrum van Waterloo de resultaten van onze workshops 
tentoonstellen en zal de kortfilm vertoond worden. Wij 
zullen ook gedurende één dag de deuren van La renouée 
openstellen voor een publiek dat ervaring kan opdoen 
tijdens onze workshops. Wij hopen dat deze opendeurdag 
de drempel zal verlagen tussen het ziekenhuis en de 
buitenwereld, tussen ziekte en geestelijke gezondheid, maar 
ook dat iedereen zal nadenken over wat het betekent om 
gelukkig te zijn. Wij heten iedereen van harte welkom !

carine smit, Verantwoordelijke hr
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centre gÉriatrique scheutBos 

Het team van de vrijwilligers 
  een nieuwe uitdaging voor mij in januari 2019. 
de directie was zo vriendelijk om mij de mogelijkheid 
te bieden de vrijwilligers van het geriatrisch centrum 
scheutbos te begeleiden. 
Voordat ik begon, telden het ziekenhuis en het 
woonzorgcentrum in totaal 5 vrijwilligers. 

in mei 2019 kunnen we rekenen op 13 vrijwilligers. 
het ziekenhuis plaatste een oproep voor vrijwilligers op 
www.volontariat.be. silva medical was al aangesloten 
omdat de verantwoordelijke van de vrijwilligers in 
clinique du Bois de la Pierre, Mevrouw Bertinchamps, mij 
aangeraden had een advertentie te plaatsen. 
en ik ging aan de slag…

en we gaan niet stoppen, we zijn op goede weg. 
de vrijwilligers voeren diverse taken uit, zoals 
bijvoorbeeld :  
– een patiënt naar en van de polikliniek brengen voor 

een onderzoek ;
– de dienbladen met de maaltijden ronddelen alsook 

het tussendoortje om 14u00 of het verdelen van 
de waterflessen en terwijl van die gelegenheid 
gebruikmaken om een praatje te slaan met de 
patiënten of bewoners ; 

– geheugenoefeningen doen met de patiënten, onder 
begeleiding van de ergotherapeuten ; 

– de patiënten helpen voor het bereiden en proeven van 
lekkere dessertjes ; 

– deelnemen aan de feesten voor de bewoners ; 
– de bewoners begeleiden tijdens uitstapjes.

al deze mensen investeren hun tijd en stellen zich ter 
beschikking van de patiënten en bewoners voor hun 
comfort en welzijn. 
 
het Woonzorgcentrum heeft een advertentie geplaatst op 
Facebook.
ik ontvang regelmatig sollicitaties waardoor ik kan 
voldoen aan de vraag op de verschillende zorgafdelingen 
waar de vrijwilligers een luisterend oor kunnen bieden 
aan al onze patiënten en bewoners. 
Wij zijn hen dankbaar voor hun hulp !
dank u !

anne geunens
coördinatrice Vrijwilligers scheutbos
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