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Paaseierenjacht

siLVa medicaL 

Personeelsfeest >>>>>>>>>

in het kader van het beleid en de veiligheid van de 
patiënten heeft siLVa medical gedurende 3 dagen een 
tweede editie van de “mysterieuze kamer” gelanceerd 
voor al het personeel dat in contact staat met patiënten 
van Bois de la Pierre.
deze activiteit maakt deel uit van de opleidingsworkshops 
die Bois de la Pierre elk jaar organiseert voor zijn 
verplegend personeel. 

De bedoeling van de mysterieuze kamer : het blijkt 
dat iedereen, in navolging van zijn beroepspraktijk, een 
scherpere kijk heeft op bepaalde fouten (zorg, genees
middelen, hygiëne, identiteit,…) die tot zijn kernactivi
teiten behoren en de fouten die verder van zijn eigen taken 
staan, minder snel zal opmerken. deze multiprofessio

nele feedback is bedoeld om de prestaties van iedereen 
te verrijken. 
de workshop was een groot succes : 128 deelnemers in 3 
dagen tijd. 

onder de deelnemers, 
> 1 dokter heeft de mysterieuze kamer bezocht.
> 67 nursingpersoneelsleden (verpleegkundigen, 

zorgkundigen, dienst patiëntenvervoer) 
> 5 stagiaires verpleegkundigen en 1 stagiaire sociaal 

assistente. 
> 17 paramedici (kiné, ergo, sociaal assistenten)
> 6 personen van de administratie (hr, mKg en mVg

registratie, dPi, onthaal, opname) 
> 28 onderhoudspersoneelsleden
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Zaterdag 20 april.
14u30.
Blauwe hemel, stralende zon.
25 graden in de schaduw.
Het is warm.
Ideaal weer voor… onze paaseierenjacht.

een paar seconden voor het langverwachte moment, 
hebben we veel kleurige paaseieren op het gras 
gelegd, onder het toeziend oog van de konijnen op de 
vensterbanken.  
daarna vulden een zestigtal vrolijke kinderen hun mandjes 
en hebben ze hun voorraad paaseieren aangelegd voor de 
komende weken.  

het feest was echter nog niet afgelopen. dit jaar werden 
ze verwend met pannekoeken, fruitsap en koude 
chocolademelk. 
Wat was het fijn om het plezier in de ogen van de kinderen 
te zien en de glimlach op het gezicht van hun ouders.  
na deze prachtige, zonnige « chocoladenamiddag » zijn de 
Paasklokken vertrokken met de belofte om volgend jaar 
terug te zullen komen. 
Bedankt aan het feestcomité voor dit mooie moment.

Éric hamesse, Verantwoordelijke hr
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33 Keuzes van mogelijke fouten : hier zijn ze ☺
Belletje buiten bereik van patiënt ; belletje niet aangesloten ; 
nachtkastje buiten bereik ; vuile handschoenen op het 
nachtkastje ; rem van bed niet opgezet ; bed in te hoge 
stand ; rem van « chaise percée » niet opgezet ; rem van 
rolstoel niet opgezet ; rolstoel buiten bereik van patiënt ; 
flesje hydroalcoholische oplossing zonder datum ;  
flesje hydroalcoholische oplossing : datum verstreken ; 
flesje hydroalcoholische oplossing met datum maar 
leeg ; plasje van bepaald product op de vloer ; flesje 
oraal voedingssupplement open en buiten bereik van 
patiënt ; 3 flesjes oraal voedingssupplement geopend op 
nachtkastje ; chirurgisch wondverband zonder datum ; 
verband ulcus been niet gedateerd ; urinesonde op de 
grond ; geneesmiddelen in het nachtkastje ; schilmesje in 
het nachtkastje. 

meerdere medicatiedoosjes met geneesmiddelen 
in nachtkastje ; geneesmiddelenpotje waarop K 
1533 genoteerd is ; geneesmiddelen op de grond ; 
naaldcontainer overvol ;  uurwerk niet leesbaar ; 
verkeerd identificatiebandje ; de patiënt slecht 
gepositioneerd ; voetsteun niet geplaatst ; fixatiegordel 
slecht aangebracht ; patiënt op blote voeten ; pantoffels 
verkeerd aangedaan. 
De top 3 van de fouten die het personeel heeft gevonden :
>  urinesonde
>  belletje
>  remmen van de rolstoel

Het personeel vond dit pedagogisch hulpmiddel
Zeer interessant ⇒ 46 %
Interessant ⇒   49 %
>>>>>> 95% vond de workshop interessant

l

Bedankt aan iedereen die mij geholpen heeft dit project te 
realiseren in Clinique du Bois de la Pierre.
Ik wil ook alle deelnemers bedanken die de uitdaging van 
de mysterieuze kamer hebben durven aangaan… Het was 
een fijne ervaring op een andere site, een andere manier om 
het personeel te ontmoeten en kennis te maken met mekaar. 

Het was verrijkend om directe feedback te krijgen van de 
deelnemers, zowel positieve als negatieve. 
Deze workshop heeft mij in staat gesteld om na te denken 
over een Patient Safety project voor de toekomst.  

3 personen hebben 7 fouten gevonden :

1 onderhoudspersoneelslid
> mevrouw Van oostende marjolaine

1 kinesiste 
>  mevrouw coorens audrey

1 personeelslid van het nursingteam
>  mevrouw  Fanuel edelyne

de winnaar is mw  Fanuel edelyne, zij was het dichtst bij 
het raden naar het aantal deelnemers.  

Bravo Edelyne!
Zij krijgt een Bongobon voor 2 personen « tentation à 
deux » 

anne geunens
Kwaliteitscoördinator
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geriatrisch centrum scheutBos  

Ons mooie Woonzorgcentrum wordt steeds meer 
bekend…
  

cLinique du Bois de La Pierre 

Mobiel Team Zorgtraject voor Geïnterneerden 
  

op initiatief van de directrice, Jessica Vandenbroucke, 
omringd door haar dynamisch team, werden twee 
communicatieprojecten opgestart.   

dankzij de goede adviezen van de multidisciplinaire 
teams, heeft Jessica Vandenbroucke een filmpje van drie 
minuten gemaakt en op de website geplaatst. de warme, 
professionele en menselijke sfeer wordt daarin perfect 
weerspiegeld.   

en dan is er nog onze  Facebookpagina … die je via 
onderstaande qrcode kan bezoeken :

Bedankt aan alle personeelsleden van het Woonzorg
centrum !

Laurence Fetu
algemeen directrice 

sedert 4 maart 2019 heeft het mobiel team Zorgtraject 
voor geïnterneerden, antenne BW, zijn intrek genomen in 
de Polikliniek van Bois de la Pierre. dit project is tot stand 
gekomen dankzij de samenwerking tussen het Fod Volks   
gezondheid en clinique de la Forêt de soignes, met als 
doel het zorgaanbod in Waals Brabant uit te breiden. ini
tieel werden de patiënten van de provincie begeleid door 
brusselse teams. 

om ons werk in een bepaalde context te plaatsen, kun
nen we ‘internering’ in een paar woorden omschrijven als 
een maatregel die van toepassing is op personen die een 
feit hebben gepleegd waarvoor zij, op het ogenblik van de 
veroordeling, niet verantwoordelijk kunnen voor gesteld 
worden. 
Wij zijn van mening dat, afgezien van de feiten, het vooral 
mensen met psychisch lijden zijn die eerder psychoso
ciale followup nodig hebben dan opgesloten te worden 
in de gevangenis. 

ons team richt zich op geïnterneerde patiënten die zonder 
bijzondere toegangsvoorwaarden worden geïnterneerd. 
dit project heeft tot doel het verlaten van instellingen 
tot bescherming van de maatschappij en psychiatrische 
afdelingen te versoepelen door het bevorderen van het 
oprichten van een “netwerk en een zorggerichte aanpak”. 
het specifieke kenmerk van ons team is dat we ons kun
nen verplaatsen naar de leefomgeving van de persoon, 
zoals thuis, de zorginstellingen en gevangenissen. Wij 
hopen dat de oprichting van ons team zal leiden tot een 
betere reintegratie in de maatschappij van patiënten met 
het statuut van geïnterneerden. het team kijkt met en
thousiasme uit naar deze nieuwe uitdaging. Wij staan ter 
uwer beschikking voor bijkomende informatie. 

tarik oudghiri 
referentiepersoon mobiel team Zorgtraject 

geïnterneerden 
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