
Het Centre Médical du Tilleul wenst een voortreffelijk Centrum te worden
dat zo efficiënt mogelijk zal beantwoorden aan de behoeften van de doorverwijzende artsen.  

Deze doelstelling wordt omgezet in een handvest die de sleutelbegrippen
opneemt die de acties van het medische team zal sturen.

1. Kwaliteit van de zorgverlening
Eén Eén van de ambities van het Medisch Centrum is om zich geheel in te zetten voor het 
toedienen van medische zorgen, aangepast aan de huidige en toekomstige vereisten. 
Deze zorgverlening zal evolueren in functie van de noden van de patiënt, met behoud 
van de menselijke dimensie, en zal boven alles gericht zijn op het welzijn van de 
patiënt. De adequatie en de efficiëntie van de zorgverlening zullen permanent geëva-
lueerd worden. 

2. Medische beschikbaarheid en continuïteit in 
de verzorging
Het medische team van het CMT engageert zich om zich beschikbaar op te stellen en 
te beantwoorden aan vragen en behoeften van de doorverwijzende artsen om een 
perfecte coördinatie van de medische zorgen te verzekeren.

3. Vorming
HHet medische team van het CMT engageert zich om deel te nemen aan de continue 
vorming van de doorverwijzende artsen. De artsen van het CMT wensen zich te inves-
teren door actief deel te nemen aan GLEM/LOK vergaderingen of vergaderingen van 
de Dodéca groepen. Het CMT heeft de intentie om in de nabije toekomst de nodige 
infrastructuur aan te bieden aan de doorverwijzende artsen om dit te realiseren.

4. Collegialiteit
Het medische team van het CMT engageert zich om de regels van collegialiteit te res-
pecteren. Interne referenties (advies van confraters van het Centrum zonder akkoord 
van de doorverwijzende arts) moeten zoveel mogelijk vermeden worden,  alsook het 
onnodig oproepen van patiënten. De briefwisseling moet snel gebeuren en moderne 
communicatiemiddelen moeten gebruikt worden (Medibridge…). Deze regels van col-
legialiteit zullen op regelmatige basis geëvalueerd worden door de Medische Raad 
van het Centrum. Deze Medische Raad zal samengesteld zijn uit specialisten die hun 
medische activiteit in het CMT hebben, maar ook uit representatieve doorverwij-
zende artsen. Alle doorverwijzende artsen die dit wensen, zijn welkom om de verga-
deringen van deze Medische Raad bij te wonen.
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