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Geachte dames, geachte heren, 

Goeiedag,

voor het tweede opeenvolgende jaar hebben we de eer u dit jaarrapport 

voor te stellen, dat synthetisch maar niettemin behoorlijk volledig is.

U vindt er de belangrijkste beschrijvende en becijferde informatie 

m.b.t. onze zorgdiensten. We hebben dit jaar ook de keuze gemaakt 

om u vier realisaties van het voorbije jaar 2016 en vier prioritaire 

projecten voor het jaar 2017 voor te stellen.

Zoals u zult kunnen vaststellen hebben we in 2016 onze activiteiten 

kunnen consolideren en progressief een harmonie in het beheer 

kunnen ontwikkelen, met respect voor de eigenheid van de sites en 

van de projecten.

De continue zoektocht naar verbetering en de aanpassing aan de 

noden van onze bevolking zullen nog steeds onze leidraad vormen in 

2017 en in de volgende jaren !

ik blijf ter beschikking voor alle bijkomende informatie die u zou willen 

verkrijgen,

veel leesgenot,     

      

laurence Fetu

algemeen Directrice

1. introduction
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 2. Silva medical 

Wie zijn we?  

      

De vereniging zonder winstoogmerk SILVA medical, fusie van Clinique du Bois de la Pierre, Clinique de la Forêt 
de Soignes en het Geriatrisch Centrum Scheutbos, werd opgericht in 2014, maar haar geschiedenis gaat terug 
tot het begin van de XXe eeuw.        
Sedert meer dan een eeuw hebben mannen en vrouwen - sommigen waren mecenas - ernaar gestreefd om 
innovatieve zorgstructuren uit te bouwen voor pathologieën die vaak verwaarloosd werden.    
    
Silva medical, dat momenteel over 577 bedden beschikt, is een algemeen ziekenhuis gespecialiseerd in  
      
– Revalidatie en comfort- en palliatieve zorgen in Clinique du Bois de la Pierre in Waver 
– Psychiatrie in Clinique de la Forêt de Soignes in Waterloo 
– Geriatrie en zorg aan bejaarden en/of dementen in het Geriatrisch Centrum Scheutbos in Brussel.



 2. Silva medical

Wie zijn we?

De CliniqUe DU BoiS De la Pierre
De Clinique du Bois de la Pierre, gelegen in Waver, is gespecialiseerd in revalidatie en 
palliatieve- en comfortzorgen.    
aantal erkende bedden :      
Sp locomotorische revalidatie : 127 bedden | Sp neurologische revalidatie : 28 bedden 
Sp cardio-pulmonaire revalidatie : 32 bedden | Sp polipathologische revalidatie :  
31 bedden | Sp palliatieve- en comfortzorgen : 6 bedden

voor zijn revalidatie-activiteiten beschikt het Ziekenhuis over een groot technisch 
platform, een buitenparcours en een zwembad.

na hun ziekenhuisopname, of indien deze niet noodzakelijk blijkt, kunnen onze 
patiënten beroep doen op onze dienst ambulante functionele revalidatie, die zich 
tevens richt op multidisciplinaire zorg.

Het Centrum voor Radiologie, de Polikliniek en de Travel Clinic bieden verschillende 
gespecialiseerde raadplegingen aan. De lijst van de specialiteiten is terug te vinden op  
www.silva-medical.be

De CliniqUe De la Forêt De SoiGneS
De Clinique de la Forêt de Soignes en haar Dagziekenhuis La Renouée, gelegen in 
Waterloo, zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische stoornissen.  
   
aantal erkende bedden :     
– psychiatrie t: 79 bedden
– dagziekenhuis psychiatrie t1 (la renouée): 17 bedden

De site Forêt de Soignes biedt tevens, op afspraak, psychiatrische raadplegingen aan. 

Het GeriatriSCH CentrUm SCHeUtBoS
Het Geriatrisch Centrum Scheutbos is gespecialiseerd in zorg voor bejaarden en/of 
dementen. 

Het Ziekenhuis beschikt over 91 G-bedden, 29 bedden Sp-psychogeriatrie en een 
revalidatiedienst. 

Het Woonzorgcentrum beschikt over 137 rustoordbedden, waarvan 83 bedden 
erkend zijn als RVT-bedden. De residenten worden er opgevangen in een omgeving, 
aangepast aan de persoon tijdens de verschillende stadia van dementie. 

De Polikliniek Scheutbos stelt de volgende gespecialiseerde raadplegingen en 
radiologische onderzoeken ter beschikking van de patiënten, residenten en externe 
patiënten. De lijst van de specialiteiten is terug te vinden op www.silva-medical.be. 
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na de fusie van de sites Bois de la Pierre en Forêt de Soignes 
met de site Scheutbos in 2014, is het de Roeping van Silva 
medical geworden om samen de toekomst uit te bouwen, 
waarin baanbrekende en geïndividualiseerde zorgen worden 
aangeboden.      
 
De Ambitie van Silva medical is om samen, met en voor onze 
patiënten en bewoners, een omgeving van medische, niet-acute 
zorg aan te bieden, die gebaseerd is op :    
    

–  een globale en respectvolle benadering van het individu
–  een gepersonaliseerde multidisciplinaire 

samenwerking 
–  een creatieve blik op de toekomst binnen de 

gezondheidszorg 
–  een overtuigd ethisch en verantwoorde organisatie van de 

zorgen

De Waarden dragen immers bij tot het omschrijven van een 
bedrijfsvisie, meer bepaald van de organisatorische, culturele 
en ethische uitdagingen.

 2. Silva medical 

Beleid 

      

DUrF   
voor vernieuwing, creativiteit en hedendaagse waarden 

GeDrevenHeiD   
voor ambitie, uitmuntendheid, vakbekwaamheid en 
professionalisme  

SamenWerKinG   
voor interdisciplinariteit, met de patiënt als partner, het samen 
opbouwen

menSeliJKHeiD   
voor respect, ethiek, welwillendheid, diversiteit, 
multiculturaliteit  

voorUitGanG
voor dynamiek, plezier, ervaring, wilskracht

De roePinG

De amBitie De WaarDen

l
een globale en respectvolle 
benadering van het individu

l
een gepersonaliseerde 

multidisciplinaire samenwerking

l
een creatieve blik op de toekomst 

binnen de gezondheidszorg

l
een overtuigd ethisch en verantwoorde 

organisatie van de zorgen

l 
Durf

l  
Gedrevenheid

l  
Samenwerking  

l   
menselijkheid 

l   
vooruitgang

Samen de toekomst uit te bouwen

H



elk jaar slagen we er in om, dankzij onze interne 
en externe samenwerkingen, zowel op het vlak van 
organisatie als op menselijk vlak betekenis te geven 
aan Silva medical. We wensen daarom een woord 

van oprechte dank te uiten aan de personeelsleden, 
de leden van de raad van Bestuur alsook aan 
onze belangrijkste partners (Bnvtt Belgische 
nationale vereniging tegen de tuberculose en 

GiBBiS Gezondheidsinstellingen Brussel Bruxelles 
institutions de Soins) die ons toelaten om onze 

ambitie na te streven. 

3. De realisaties in 2016 en de projecten van 2017 

I.  

EEn GLOBALE En 
RESPEcT VOLLE 
BEnADERInG VAn 
hET InDIVIDu

II. 

EEn 
GEPERSOnALISEERDE 
En cREATIEVE 
muLTIDIScIPLInAIRE 
SAmEnWERkInG

III.  

EEn VISIOnAIRE 
BLIk OP DE 
uITDAGInGEn 
VAn DE 
VOLkSGEzOnDhEID

IV. 

EEn OVERTuIGD 
EThISch En 
VER AnT WOORDE 
ORGAnISATIE 
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De realisaties 2016 
in 2016 hebben we besloten om onze waarde DUrF op de proef 
te stellen door de uitdaging aan te gaan het “institutioneel project 
van Silva medical” uit te schrijven.

een “institutioneel project” uitschrijven is een werk van lange 
adem over meerdere jaren en dat inzet vraagt van vele personen.
Het institutioneel Project is een referentiedocument bestemd voor 
het personeel, de “zorgbegunstigden” (we spreken niet langer over 
« patiënten »), de personen die stroomopwaarts en stroomafwaarts 
met het ziekenhuis samenwerken en in het algemeen voor alle 
personen van buiten de instelling.

Dit is een levend document, het beschrijft de kwaliteitsdoelstellingen, 
de organisatie van de structuur, maar het voorspelt ook de evolutie 
van de instelling in functie van het doelpubliek (de patiënt als 
partner in de zorg “ondergaat” niet langer de zorg, maar neemt deel 
aan de beslissingen) en de beschikbare middelen (besparingen in 
de budgetten: recent nieuws toont ons dat de middelen die worden 
toegekend aan de gezondheidszorg blijven dalen en dat we ons 
hieraan moeten aanpassen).

in 2016 werd een eerste fase afgewerkt door de oprichting van 
een pilootgroep die gewerkt heeft rond het project palliatieve zorg: 
zorgverleners van de drie sites die actief zijn in het specifieke domein 
van het levenseinde hebben de fundamenten neergeschreven van 
de zorg die Silva medical aan haar zorgbegunstigden aanbiedt.

Deze	analyse	heeft	ons	toegelaten	te	bevestigen	
dat	we	deze	personen	wensen	te	begeleiden	
met	waardigheid	en	met	respect	voor	hun	wil,	
met	inbegrip	van	het	eventueel	verzoek	om	
euthanasie.

De tekst van het palliatief institutioneel project zal voor goedkeuring 
worden voorgelegd aan het Directiecomité en aan de raad van 
Bestuur alvorens de volgende etappe aan te snijden, met name het 
opstellen van het revalidatieproject.

Bedankt aan Giselda adinolfi, verpleegkundige, David Bourgeois, 
psycholoog, Cécile Daout, hoofdverpleegkundige, Peter everaert, 
adjunct directeur van het verpleegkundige departement, Chantal 
lamock, adjunct van de hoofdverpleegkundige, Dr Jean-Claude 
lemper, medisch directeur van de site CGS, nathalie martin, 
psycholoog, marie mattys, verantwoordelijke van de psychologen, 
Bénédicte Preud’homme, hoofdverpleegkundige van de diensten, 
Dr Pierre Schepens, medisch directeur van de site CFS, Dr 
Jacqueline Somville, medisch verantwoordelijke van de dienst,  
Dr Sophie tobback, medische verantwoordelijke van de dienst, 
Dr Corinne van oost, medische verantwoordelijke van de dienst, 
Jessica vandenbroucke, hoofdverpleegkundige van de diensten, 
valérie vercoille, verpleegkundige.

De projecten 2017
in 2016 heeft de Directie het Woonzorgcentrum Scheutbos een 
eigen identiteit willen geven, verschillend van deze van het 
ziekenhuis en van de polikliniek, en heeft zich hiervoor op de 
decoratie van de woonruimtes gericht. in het lastenboek gingen 
we verder dan de puur esthetische aspecten en zijn we op zoek 
gegaan naar de inrichting die het best voldoet aan de behoeften 
van de bewoners met cognitieve aandoeningen. 

Het	Woonzorgcentrum	ontwikkelen	als	een	
gespecialiseerd	rustoord	is	één	van	de	belangrijke	
projecten	van	SILVA	medical	voor	het	jaar	2017.	

er is een interdisciplinaire groep opgericht met als doel na te 
denken over de behoeften van de ouderen, hun families en het 
personeel dat hen begeleidt. Daarom werd een vormingsplan 
ontwikkeld om het personeel de nodige bagage mee te geven 
om te streven naar een optimale verzorging van de bewoner die 
mogelijks lijdt aan dementie. De Directie zal, met de begeleiding 
van de referentiepersoon dementie en de onderneming less and 
more, partner in het project van therapeutische herinrichting, 
meerdere Belgische instellingen bezoeken die erkend zijn voor 
hun begeleiding van bejaarden. 

tenslotte zet elk team zich in om hulpmiddelen te ontwikkelen en 
in de praktijk toe te passen. Het gaat onder meer om levenspaden 
en zorgprogramma’s die streven naar een globale, waardige en 
welwillende aanpak van de persoon.

Bedankt aan ahlame Belmiloudi, hoofdverpleegkundige, aurore 
Delitte, opvoeder, marcelle englebert, hoofdverpleegkundige, Silvia 
Gonzalez, kinesitherapeut, vicky mastroyannis, zorgcoördinator, 
Hamba Samade, hoofdverpleegkundige, Cristel Sojka, sociale 
assistente, valéria Spertini,  referentiepersoon dementie, Dr 
Werner vanneste, coördinerend arts.

3. De realisaties in 2016 en de projecten van 2017 

Pagina’s 08 | 09 – Silva medical Jaarverslag 2016



een viSionaire 
BliK oP 
De UitDaGinGen 
van De 
volKSGeZonDHeiD

een overtUiGD 
etHiSCH en 
verantWoorDe 
orGaniSatie 

een GloBale 
en 
reSPeCtvolle 
BenaDerinG 
van Het inDiviDU

een 
GePerSonaliSeerDe 
en Creatieve 
mUltiDiSCiPlinaire 
SamenWerKinG



De realisaties 2016 
De optimalisering van de zorg voor patienten die leiden aan 
ondervoeding was in 2016 één van de belangrijkste multi-
disciplinaire projecten op de site Bois de la Pierre.

Zich bewust zijnde van de vele uitdagingen gelinkt aan de 
ondervoedingsproblematiek, zoals de gewijzigde gezondheids-
toestand, een grotere vatbaarheid voor infecties, verminderde 
mobiliteit, een verhoogd risico op vallen en breuken, … hebben 
verschillende zorgactoren samen een multidisciplinaire procedure 
voor de ten laste name van de ondervoede patiënt uitgewerkt.

Daarop	volgde	een	grote	
sensibiliseringscampagne	via	11	informatiesessies	
(die	71	%	van	al	het	personeel	van	CBP	bereikte	
en	88	%	van	de	leden	van	het	verpleegkundig	
departement),	vele	deelnames	aan	
dienstvergaderingen	en	een	open	“test	en	proef”	
moment	waarbij	een	honderdtal	personeelsleden	
zich	verzamelden	om	verrijkte	nagerechten	en	
recepten	te	proeven	en	om	materiaal	dat	de	
opname	van	voedingsmiddelen	vergemakkelijkt,	
uit	te	proberen.	

Het werk van het begeleidend team werd wel degelijk beloond: al 
het personeel werd gesensibiliseerd voor de behandeling van de 
ondervoede patiënt en dit binnen een aangename sfeer met een 
actieve deelname van het personeel. 

Bedankt aan Dr Florence Goenen, arts gespecialiseerd in voeding, 
Françoise lauwerijs, referentieverpleegkundige in diabetologie, 
marie-Chantal meeus, hoofdverpleegkundige van de diensten, 
Corinne Pletinckx, diëtiste.

De projecten 2017
We zullen onze waarde voorUitGanG in 2017 ter harte blijven 
nemen. De Clinique du Bois de la Pierre wordt momenteel door 
een breed publiek erkend en gewaardeerd. Desalniettemin rusten 
onze teams niet op hun lauweren : we zijn ons er van bewust dat er 
nog verbetering mogelijk is in het comfort dat we aanbieden aan de 
patiënt, steeds met als doel om kwaliteitsvolle en multidisciplinaire 
zorg aan te bieden. 

We hebben dan ook een multidisciplinaire denkoefening 
opgestart rond de planning voor zorgbegunstigden om de 
programma’s nog vloeiender te doen verlopen en zo bijvoorbeeld 
onnodige wachttijden te vermijden in de revalidatiezalen, maar 
ook de stress veroorzaakt door een te strak schema en tenslotte 
om diegene die dit wensen, toe te laten een dutje te doen na het 
middagmaal.

Deze,	door	het	Directiecomité	ondersteunde	
denkoefening	rond	de	organisatie	van	de	
revalidatie	zal	ook	de	perfecte	gelegenheid	zijn	
om	te	bepalen	hoe	wij	het	“perfecte	traject	van	de	
patiënt”	omschrijven.

iedere dienst en iedere zorgverlener zal zijn gewoonten moeten 
veranderen en uit zijn comfortzone komen om zich in deze nieuwe 
organisatie in te schrijven. Dat is de uitdaging waar we voor staan.

Dit werk is een perfecte inleiding om de groep voor te bereiden op 
de volgende fase : het uitschrijven van de missie van de Clinique du 
Bois de la Pierre en dus het opstarten van de ontwikkeling van het 
institutioneel Project van de revalidatie van Silva medical.

3. De realisaties in 2016 en de projecten van 2017 
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De realisaties 2016 
Silva medical heeft deelgenomen aan de organisatie van het 
eerste revalidatiecongres dat alle actoren binnen dit domein 
samengebracht, in samenwerking met drie andere partners : 
valida, de Ctr en William lennox. 
Deze ontmoeting vond plaats op 26 februari 2016 te Brussel 
in aanwezigheid van 450 deelnemers, waarvan meer dan 100 
deelnemers voor Silva medical.
De organisatie en de coördinatie werden gesuperviseerd door de 
directies van het verpleegkundig departement maar het grootste 
deel van het werk werd gerealiseerd door de verantwoordelijken 
voor de vorming van elke site. voor Silva medical heeft Bénédicte 
Preud’homme (hoofdverpleegkundige van de diensten) dit project 
heel actief opgevolgd.
meerdere sprekers kwamen die dag aan bod;
– Professor Walter Hesbeen “Hoe revalidatie richten op de 

toekomst van de persoon : laat ons onze praktijk verrijken..”
– Benoit Grauls “De weigering van zorg”
– Geraldine Jacquemin “Patiëntgerichte zorg”

De namiddag was gewijd aan de uitwisseling van de ervaringen en 
de projecten van de vier instellingen.

Voor	de	Clinique	du	Bois	de	la	Pierre	:	
“laat	ons	onze	ervaring	uitwisselen	over	
de	multidisciplinaire	ten	laste	name	van	
de	geamputeerde	patiënt.”	Het	gaat	om	een	
weldoordachte	ten	laste	name,	gecoördineerd	
door	een	werkgroep	van	het	multidisciplinair	
team	van	de	dienst	cardiologie	en	Dokter	
Marianne	Parache	(verantwoordelijke	van	
de	diensten	Fysiotherapie	en	Revalidatie).	
Een	succesvol	project	dat	de	rijkdom	van	het	
interdisciplinair	werk	in	de	Clinique	du	Bois	de	
la	Pierre	aantoont.

De aangename sfeer en de dankbetuigingen op het einde van het 
congres hebben ons er toe aangezet opnieuw samen te komen om 
in 2017 een tweede editie te organiseren.

Bedankt aan Gaëlle abrassart, sociaal assistente, Gilles Berckmans, 
kinesitherapeut, Dr Françoise Blondeau, huisarts, Pascaline 
Breuls, ergotherapeut, marie-eve Charlier, hoofdverpleegkundige, 
Perrine Donck, ergotherapeute, mélanie Gury, verpleegkundige, 
nathalie martin, psychologe, Dr marianne Parache, medisch 
verantwoordelijke van de dienst.

De projecten 2017
De afgelopen jaren tracht België, onder druk van de europese 
autoriteiten, het aantal mensen dat verblijft in de psychiatrische 
annexen van de gevangenissen te doen dalen. in dit kader krijgt de 
Clinique de la Forêt de Soignes sinds april 2014 bijkomende middelen 
voor extra personeel om eerst 5 en daarna 10 geïnterneerden 
met psychotische stoornissen en/of stemmingsstoornissen op 
te nemen. Uitgesloten zijn psychopathische persoonlijkheden, 
psychopaten, perversen en daders van zedendelicten. Het doel 
van de zorg is drieledig; de ziekte stabiliseren en de autonomie 
verbeteren, de best mogelijke levenskwaliteit bieden en familiale 
en/of sociale herintegratie voorbereiden. 

Gezien	de	succesvolle	ten	laste	name	en	de	in	
de	dienst	“Baobab”	ontwikkelde	expertise	op	
medisch-	en	op	zorgvlak,	hebben	de	Ministeries	
van	Volksgezondheid	en	Justitie	de	Clinique	de	la	
Forêt	de	Soignes	gevraagd	om	dit	soort	ten	laste	
namen	te	verhogen.	

voortaan zullen, vanaf 1 juli 2017, alle 26 bedden van de dienst 
Baobab gewijd worden aan patiënten die geïnterneerd zijn tot 
bescherming van de maatschappij. Hiertoe zullen binnenkort 
meer dan tien beroepsbeoefenaars (verpleegkundigen, opvoeders, 
ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers) 
aangeworven worden en zal het psychiatrisch medisch kader 
worden versterkt. We feliciteren hiervoor Dokter Pierre Schepens, 
Hoofdarts van de site, nathalie Clochard, adjunct van het 
verpleegkundig departement, Christelle evrard, verpleegkundig 
diensthoofd van de dienst Baobab, en hun teams ! 

3. De realisaties in 2016 en de projecten van 2017 
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De realisaties 2016 
Het welzijn van het personeel is een continue bekommernis in 
de alledaagse werking van Silva medical en bij het nemen van 
strategische beslissingen.

De	concrete	maatregelen	worden	beslist	in	overleg	
met	de	teams,	en	in	het	bijzonder	binnen	de	
Comités	voor	de	Preventie	en	Bescherming	op	het	
Werk.	

Sinds de laatste sociale verkiezingen in mei 2016 werden twee 
organen opgericht : één voor de Clinique du Bois de la Pierre en de 
Clinique de la Forêt de Soignes en het ander voor het Geriatrisch 
Centrum Scheutbos. Deze comités vergaderen één maal per 
maand.

op de drie sites worden Pilates lessen aangeboden aan het 
personeel, in de Clinique du Bois de la Pierre worden aquagym 
sessies aangeboden. 

er zijn verschillende ontmoetings- en uitwisselingsmomenten, 
waaronder ontbijten voor al het personeel en een jaarlijks 
personeelsfeest dat vorig jaar meer dan tweehonderd mensen 
samenbracht rond een goede maaltijd en een dansavond. voor het 
eerst was het een verkleedparty rond het thema “mijn droom”. De 
sfeer zat er goed in !

er zijn aanpassingswerken doorgevoerd om het comfort en de 
veiligheid van het personeel te verbeteren ; we denken bijvoorbeeld 
aan de constructie van een glazen wand voor het onthaal in Bois 
de la Pierre, het inrichten van een “eetzaal” voor het personeel in 
Forêt de Soignes.

Het uitgebreide vormingsprogramma is ook gericht op het welzijn, 
bijvoorbeeld door vormingen omtrent preventie van rugpijn en het 
management van stress en van agressiviteit.
tenslotte wordt er speciale aandacht besteed aan de analyse van 
de psychosociale risico’s ; in 2016 werden algemene en specifieke 
risicoanalyses uitgevoerd, vergezeld van concrete actieplannen.

De projecten 2017
Het welzijn van het personeel wordt ook op natuurlijk wijze 
gevoed doordat eenieder zich identificeert met de waarden van de 
instelling. De waarden van Silva medical zijn neergeschreven ter 
gelegenheid van een denkdag met de verantwoordelijken van de 
verschillende sites. in 2016 werden ze voorgesteld en toegelicht via 
de interne “gazet”, tijdens informatiemomenten voor de diensten 
of, meer in het algemeen, ter gelegenheid van de lancering van een 
nieuwe website die de waarden nader belicht.

in 2017 richt de directie zich op voorUitGanG en wenst een 
verdere stap te zetten in de uitvoering van de waarden van Silva 
medical. 

De	verantwoordelijken	zijn	opnieuw	
samengekomen	en	hebben	nagedacht	rond	
het	thema	“hoe	onze	waarden	vertalen	in	
professionele	gedragen”.	

Deze teambuilding leidde tot entHoUSiaSme en heeft de 
samenhang versterkt, herinnerend aan de voordelen van het 
SamenWerKen. een creatief en GeDUrFD project kwam 
voort uit deze reflectie : de ontwikkeling van een kaartspel als 
motor voor de verspreiding. Het ontwerp en de spelregels zullen 
zo worden uitgedacht dat alle leden van het personeel, ongeacht 
de taal, de site of de dienst waar hij of zij werkt, de waarden op 
speelse wijze kan toepassen in het dagelijks leven. Zoals rabelais 
zei : « lachen is de eigenschap van de menS.»

3. De realisaties in 2016 en de projecten van 2017 
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silva medical

> le BoiS De l a Pierre
 clinique de réadaptation, de soins palliatifs et de confort
 Chaussée de Namur, 201 – 1300 Wavre
 Tel. 010 88 21 11

 Polyclinique du Bois de la Pierre 
 Chaussée de Namur, 201 – 1300 Wavre
 Tel. 010 88 21 12

> CliNique de l a ForêT de SoigNeS
 clinique psychiatrique
 Chemin du Sanatorium, 1 – 1310 la Hulpe
 Tel. 02 352 61 11

> SCHeUtBoS
 Geriatrisch centrum 
 gelukkige grijsheidstraat 1 – 1080 Brussel 
 Tel. 02 482 49 49 
 
 Polykliniek Scheutbos 
 Ferdinand elbersstraat 24  – 1080 Brussel 
 Tel. 02 482 17 10 

 www.silva-medical.be
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  AAntAl opnames  

Kerncijfers

Medische activiteit in Ziekenhuizen   
   

  2012 2013 2014 2015 2016 

CBP Sp revalidatie 1.773 1.746 1.770 1.826 1.830

CBP Sp palliatieve
-en comfortzorgen 94 81 97 110 95

CFS 308 351 427 494 437 

CGS Sp 234 223 215 237 272 

CGS G 784 786 667 696 745

SIlVA medical (ziekenhuizen) 3.193 3.187 3.176 3.363 3.379 

In de Clinique du Bois de la Pierre in 2016, 
zijn 73% van de patiënten 70 jaar oud.

In de Clinique de la Forêt de Soignes in 2016, 
zijn 62% van de patiënten tussen 40 en 60 jaar oud.

In het Geriatrisch Centrum Scheutbos in 2016,
 zijn 65% van de patiënten meer dan 80 jaar oud.

2012 2013 2014 2015 2016
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Legende
CBP = Clinique du Bois de la pierre
CFS = Clinique de la Forêt de soignes
CFS la Renouée = dagziekenhuis van de 
Clinique de la Forêt de soignes « La Renouée »
CGS = geriatrisch centrum scheutbos

sILVa medical

Clinique du 
Bois de la pierre 

geriatrisch centrum  
scheutbos 

Clinique de la 
Forêt de soignes
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  2012 2013 2014 2015 2016  

CBP Sp revalidatie  71.860     72.315     72.387 71.568 71.934

CBP Sp  palliatieve
-en comfortzorgen  1.785     1.680     1.727 1.628 1.847  

CFS  28.100     26.824     27.294 27.372 26.988 

CGS Sp  9.462     9.583     9.495 9.503     9.306 

CGS G  30.098     29.199     30.747     30.260 30.053

SIlVA medical (ziekenhuizen) 141.305   139.601 141.650 140.331 140.128 
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  GeMIddelde oPnAMeduuR In dagen  



 BeZettInGSGRAAd 



  ontSlAGen PAtIënten GAAn naaR (In %)  

2016 CBP Sp CFS CGS 

domicilie 69 % 69 % 45 %

WZC/RVt          8 % 2 % 26 %

niet-universitaire Ziekenhuizen     12 % 4 %  8 %

Universitaire Ziekenhuizen 3 % 1 % 11 %

overlijden 1 % 0  6 %



Het vershil is het percentage van niet ontslagen patiënten op 
het einde van het jaar.

  2012 2013 2014 2015 2016 

CBP Sp revalidatie 91 % 91 % 91 % 90 % 90 %

CBP Sp  palliatieve
-en comfortzorgen 81 % 77 % 79 % 74 % 84 %

CFS 85 % 81 % 82 % 83 % 81 %

CGS Sp 89 % 90 % 90 % 90 % 88 %

CGS G 90 % 88 % 93 % 91 % 90 %

  2012 2013 2014 2015 2016

CBP globaal 44 46 44 43 44

CBP loco 46 46 45 43 44

CBP neuro 61 58 63 62 57

CBP cardio 38 41 39 37 34

CBP polypath 42 50 47 48 45

CBP pallia 20 22 19 16 20

CFS globaal 139 112 101 86 92

CFS la Renouée 105 73 41 32 46

CGS Sp 36 38 39 36 37

CGS G 34 33 41 39 40

Kerncijfers

Medische activiteit in Ziekenhuizen   
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  heRkoMSt patIënten (In %)  



2016 CBP CFS CGS 

Ziekenhuis 96% 15% 86%

domicilie 4% 73% 10%

WZC/RVt 0% 0% 3%

pVt en beschut wonen 0% 1% 0%

andere 1% 11% 1%

 

             In % van het totaal opnames  

Clinique st pierre ottignies  28% 

CHIReC – Hôpital de Braine L’alleud 14% 

Clinique st Luc Bouge  9% 

Cliniques universitaires st Luc Bruxelles 9% 

Hôpital erasme  4% 

In de Clinique du Bois de la pierre, zijn de 5 belangrijkste ziekenhuizen die 
patiënten doorverwijzen de volgende :



herkomst per Provincie CBP CFS CGS 

Brussel Hoofdstad 331 95 707 

Waals-Brabant 1053 239 45 

namen 285 27 5 

Henegouwen 85 26 11 

Luxembourg 12 2  

Luik 22 3 3 

Vlaams-Brabant 128 39 194 

antwerpen 1   

Limburg 1   

West-Vlaanderen 6 2 12 

oost-Vlanderen  3 9 

andere landen 1 1 1 

totaal 1.925 437 987 

  PRoVInCIe VAn doMICIlIe Van de patIënten In 2016  

Kerncijfers

Medische activiteit in Ziekenhuizen   
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Clinique st Luc Bouge  9% 

Cliniques universitaires st Luc Bruxelles 9% 

Hôpital erasme  4% 

In de Clinique du Bois de la pierre, zijn de 5 belangrijkste ziekenhuizen die 
patiënten doorverwijzen de volgende :

Kerncijfers

Activiteiten in het 
Woonzorgcentrum Scheutbos    
  

  oPnAMeS en BeZettInGSGRAAd  

  2012 2013 2014 2015 2016

RVt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

RoB 98 % 99 % 91 % 91 % 89 % 

 

Een globale bezettingsgraad van 95,77% (RIZIV) en 
een verblijfsbezettingsgraad van 97% in 2016 in het 

Woonzorgcentrum Scheutbos.

  2012 2013 2014 2015 2016

RVt 30.378 30.295 30.295 30.297 30.373

RoB 30.378 30.295 30.295 17.921 30.373
totaal 
Woonzorgcentrum 
Scheutbos 49.728 49.853 48.235 48.218 48.019







RIZIV 
bezettingsgraad

Aantal 
gefactureerde 
dagen (RIZIV)

In 2016 waren er 49 opnames 
in Woonzorgcentrum Scheutbos.
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 heRkoMSt VAn de BeWoneRS In %  



 

hopital / Clinique                In % van  

geriatrisch centrum scheutbos  (Ziekenhuis)   82 %  

CHIReC - ste anna / st Remigius Kliniek 2 % 

erasmus Ziekenhuis  2 % 

UmC sint pieter - César de paepe 2 % 

Kliniek sint Jan  2 % 

5 Belangrijkste ziekenhuizen die bewoners doorverwijzen 

  2016  

domicilie 2% 

Ziekenhuis 90% 

Famille 0% 

Andere RoB/RVt 8% 
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hopital / Clinique                In % van  

geriatrisch centrum scheutbos  (Ziekenhuis)   82 %  

CHIReC - ste anna / st Remigius Kliniek 2 % 

erasmus Ziekenhuis  2 % 

UmC sint pieter - César de paepe 2 % 
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5 Belangrijkste ziekenhuizen die bewoners doorverwijzen 

  2016  

domicilie 2% 

Ziekenhuis 90% 

Famille 0% 

Andere RoB/RVt 8% 

 

     2015 2016

totaal opbrengsten     58.240.692,86 €   59.004.158,14 €   

 Zakencijfer     53.530.340,40 €   54.239.655,50 €    

 andere inkomsten    4.124.105,48 €   4.111.663,67 €  

 Financiële opbrengsten   586.246,98 €   652.838,97 € 

  

totaal kosten     57.032.720,98 €   58.028.547,05 € 

 aankopen     4.959.171,79 €   4.775.897,92 €  

 diensten     10.575.318,59 €   10.956.209,66 €  

 Lonen     37.252.335,05 €   37.790.642,96 €  

 andere     3.031.511,06 €   3.380.700,20 €   

 Financiële kosten    1.214.384,49 €   1.125.096,31 € 

lopend resultaat 
van  het boekjaar   1.207.971,88 €   975.611,09 €   

Cash-Flow          4.226.398,11 €   3.687.366,12 € 

Investeringen 2016   1.620.110,43 €   

Kerncijfers

Financiële cijfers     
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Kerncijfers

de medewerkers bij SIlVA medical   
  

FysIeKe peRsonen    994 

Vte      614,31 

In onze ziekenhuisen en ons woonzorgcentrum werken wij samen met 
zelfstandige artsen, kinesitherapeuten en paramedici (aantal fysieke 
personen) :

ZeLFstandIge aRtsen (BUIten RaadpLegIng) 32

ZeLFstandIge paRamedICI (KIné, eRgos)  55 

Vte In     120,34 

Vte oUt      112,54 

 13,75 jAAR

  samensteLLIng PeRSonneelSBeStAnd  

  AnCIënnIteIt  







  AAntAl AAnWeRVInGen en ontSlAGen  
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