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Mevrouw, Mijnheer,

Wij hebben de eer en het genoegen u het jaarverslag van 2018 voor te stellen. 

In 2019 blaast SILVA medical zijn eerste vijf kaarsjes uit ! 

Een symbolische datum voor ons…. vijf jaar, een houten bruiloft. Zoals een boom heeft 

onze vereniging zich sterk verankerd in het zorglandschap. Onze organisatie groeit en 

ons zorgaanbod strekt zich uit zoals de takken van een boom, het specialiseert en 

diversifieert zich. 

Meer dan ooit worden we geleid en geïnspireerd door onze waarden : Durf, 

Vooruitgang, Samenwerking, Menselijkheid en Enthousiasme. 

De tevredenheidsonderzoeken bevestigen onbetwist de kwaliteit van onze 

dienstverlening. 

Wij zullen onze krachten, motivatie en vaardigheden blijven bundelen 

om deze waardering te behouden en onze praktijken voortdurend te 

verbeteren. 

Ik sta tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie en wens 

u veel plezier bij het ontdekken van enkele verwezenlijkingen van 

2018 en tal van projecten voor 2019. 

Hartelijke groeten,

Laurence Fetu

Algemeen Directrice
Durf

vooruitgang
Samenwerking

Menselijkheid
Enthousiasme
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1. Wie zijn wij ?
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 onder hen 
waren mecenassen – ernaar gestreefd om innovatieve zorgstructuren uit te  
bouwen voor vaak verwaarloosde pathologieën.      
  

SILVA medical, dat momenteel over 577 bedden beschikt, groepeert drie  
algemene ziekenhuizen (440 bedden) 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 (revalidatie en psychogeriatrie in het Geriatrisch 

Centrum Scheutbos in Sint-Jans-Molenbeek)

Het Geriatrisch Centrum Scheutbos beschikt ook over 137 
rusthuis - en RVT - bedden, gespecialiseerd in de zorg voor de 
bejaarden met cognitieve stoornissen.

Een kinderdagverblijf werd in juli 2018 geopend op de site 
van Waver.  
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DE CLInIquE DE     
LA FORêT DE SOIGnES

De Clinique de la Forêt de soignes en het Dag-
ziekenhuis La Renouée, gelegen in Waterloo, 
zijn gespecialiseerd in de behandeling van psy-
chiatrische stoornissen.   

Aantal erkende bedden : 
– psychiatrie T: 79 bedden  
– dagziekenhuis psychiatrie T1 (La Renouée): 
17 bedden

De site Forêt de Soignes biedt tevens, op af-
spraak, psychiatrische raadplegingen aan.  

HET GERIATRISCH CEnTRuM 
SCHEuTBOS

Het geriatrisch Centrum scheutbos is 
gespecialiseerd in de zorg voor bejaarden en/
of demente patiënten. 

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

Het Woonzorgcentrum heeft 137 rustoord-
bedden, waarvan 83 bedden erkend zijn als 
RVT-bedden. De bewoners worden er opge-
vangen in een omgeving, aangepast aan de 
persoon tijdens de verschillende stadia van  
dementie.   

De Polikliniek Scheutbos stelt gespecia li-
seerde raadplegingen en radiologische onder-
zoeken ter beschikking van de patiënten,  
residenten en externe patiënten. De lijst van de 
specialiteiten vindt u op www.silva-medical.be, 
onder de rubriek « Scheutbos ».

Silva medical
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DE CLInIquE Du 
BOIS DE LA PIERRE

De Clinique du Bois de la Pierre 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 polypathologische revalidatie : 31 bedden 
– Sp palliatieve- en comfortzorgen : 6 bedden

De ambulante functionele revalidatiedienst 
is gespecialiseerd in multidisciplinaire moto-
rische en neurologische revalidatie van de 
onderste en bovenste ledematen en de rug. 

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

Het Centrum voor Radiologie, de Polikliniek en 
de Travel Clinic bieden verschillende gespecia-
liseerde raadplegingen aan. De gedetailleerde 
lijst van de specialiteiten bevindt zich op onze 
website www.silva-medical.be onder de ru-
briek « Clinique du Bois de la Pierre ». 

HET KInDERDAGVERBLIJF    
« LES FARFADETS »

Het Kinderdagverblijf « les Farfadets » heeft 
zijn deuren geopend in juli 2018 in het nieuw 
gebouw waar eveneens de Residentie du Bois 
du Manil is gevestigd. (bezoek onze website : 
residenceboisdumanil.be).

Het Kinderdagverblijf biedt opvang aan 42 kin-
deren tussen 0 en 36 maand in 3 leefgroepen : 
de allerkleinsten, de kindjes van gemiddelde 
leeftijd en de oudere kinderen. 

Het Kinderdagverblijf is geopend van maandag 
tot vrijdag van 6u30 tot 17u30. 

Het pedagogisch project baseert zich op het 
aanleren van de autonomie, intergenerationele 
activiteiten en de integratie van kinderen met 
een lichte tot matige handicap. 

De financiële tussenkomst van de ouders wordt 
berekend op hun gezamenlijk netto maande-
lijkse inkomen, conform het KB van 27/02/03 
en de omzendbrief van het OnE. 

Voor alle informatie kan u contact opnemen 
met het nummer 010/519 501. Voor inschrijvin-
gen kan u een mail sturen naar :    
inscriptions.farfadets@silva-medical.be 
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DE ROEPInG

DE AMBITIE DE WAARDEn

2.  Bestuur

De Roeping van SILVA medical, die na de fusie van de sites Bois de la Pierre en Forêt 
de Soignes met de site Scheutbos in 2014 als één geheel werd beschouwd, werd 
gedefinieerd als “samen bouwen aan een toekomst, door middel van innovatieve en 
gepersonaliseerde gezondheidszorg”.     

De Ambitie van SILVA medical is samen met en voor onze patiënten en bewoners, een 
wereld van medische, postacute medische behandelingen uit te bouwen, gebaseerd op : 

–  een globale en respectvolle benadering van het individu; 
– een gepersonaliseerde en creatieve multidisciplinaire samenwerking; 
– een visionaire kijk op de uitdagingen binnen de gezondheidszorg;  
– een resoluut ethische en efficiënte organisatie van de zorgen.

Tot slot begeleiden onze Waarden ons bij de ontwikkeling van onze 
strategische plannen, actieplannen en diverse taken en operationele 
activiteiten. 
– DuRF voor vernieuwing, creativiteit en hedendaagse waarden 
– GEDREVEnHEID voor ambitie, uitmuntendheid, knowhow en 

professionaliteit 
– SAMEnWERKInG voor interdisciplinariteit, met de patiënt als 

partner het samen opbouwen     
– MEnSELIJKHEID voor respect, ethiek, welwillendheid, 

diversiteit, multiculturaliteit 
– VOORuITGAnG voor dynamiek, plezier, ervaring, 

wilskracht.
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3.   De realisaties in 2018  
  en de projecten voor 2019
Dankzij al onze interne en externe medewerkers slagen we er elk jaar opnieuw 
in om betekenis te geven aan SILVA medical, zowel op organisatorisch als op 
menselijk vlak. 

Wij willen dan ook onze oprechte dank uitspreken aan de medewerkers, 
de leden van de Raad van Bestuur en onze belangrijkste partners : het 
BnVTT (Belgische nationale Vereniging Tegen Tuberculose) en GIBBIS 
(Gezondheidsinstellingen Brussel – Bruxelles, Institutions de Soins), 
die ons in staat stellen onze ambities te verwezenlijken.  
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92 Belgische ziekenhuizen zijn er 39 verlieslatend 
op het einde van het boekjaar 2017 (tegenover 30 
in 2016) » 2. 

In november bleek uit een door Belfius gepubliceerd 
onderzoek dat “kleine » ziekenhuizen meer de 
neiging hebben te resulteren in een negatieve 
marge. 3. 

De evolutie van de baremieke anciënniteiten, de 
stijging van de energiekosten en de indexeringen 
zijn allemaal indicatoren die een impact hebben 
op de toekomst van de ziekenhuisfinanciering. 
Tegen de achtergrond van een moeilijke context 
wegen al deze hervormingen altijd zwaarder door, 
waardoor de financiële armslag beperkt wordt en 
de kwaliteits- en veiligheidscriteria nog strikter 
worden. 

SILVA medical bevindt zich in een geruststellende 
financiële situatie. De solvabiliteit wordt 
gehandhaafd, maar er moet rekening gehouden 
worden met deze perspectieven, aangezien zij van 
invloed zijn op alle sites. 

Vandaar dat de directie, de financiële diensten 
en de dienst Human Resources zijn gaan 
nadenken over hoe men moet anticiperen op deze 
moeilijkheden. 

Daarom werd een financiële commissie opgericht. 
Verschillende beslissingen hebben reeds tot 
besparingen geleid en andere initiatieven worden 
geanalyseerd, onder meer de reorganisatie van 
het patiëntenvervoer buiten de ziekenhuizen, 
de implementatie van een nieuw systeem voor 
telefonie, het opleidings- en recruteringsbeleid, 

de herziening van uitbestede diensten en 
activiteiten, enz… 

De directie is ervan overtuigd dat deze 
doortastenheid, die evenwel noodzakelijk is, zijn 
vruchten zal afwerpen ! 

4

« Kleine conferentie over interneming » 
van 1 april 2019 in Clinique de la Forêt de 
Soignes 
In het kader van het zorgproject voor geïnterneer-
de patiënten organiseert de Clinique de la Forêt 
de Soignes een symposium met als thema de drie 
interneringsfasen : detentie, ziekenhuisopname en 
reïntegratie. 

De volgende sprekers waren op dit colloquium 
aanwezig : Mevrouw Jaspis en Mevrouw Boon, 
Voorzitters van de Hoven van Beroep van Brussel 
en Bergen, Mevrouw de Eerste Substituut van de 
Strafuitvoeringsrechtbank van Luik, een advocate, 
en de directeur van de Gevangenis van Brussel. 

Er werd een ethisch debat voorgesteld tussen 
Dokter Pierre Schepens en Mijnheer Mahy, 
opvoeder, die in de gevangenis verbleven heeft. 
Tot slot hebben een justitie-assistent van het 
Justitiehuis van nijvel, een lid van de nieuwe 
mobiele ploeg TSI van Waals Brabant en een 
geïnterneerde patiënt de dag afgesloten. 

De conferentie was eveneens toegespitst op het 
verhaal van de geïnterneerden die gedurende het 
hele evenement aanwezig zullen zijn. Het was de 
bedoeling om stil te staan bij deze 3 internerings-
fasen en om er ons duidelijk aan te herinneren dat 
het project van de afdeling Baobab van essentieel 
belang is in het zorgtraject voor geïnterneerden ! 

De realisaties in 2018 en de projecten voor 2019
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Het experiment « het mysterie van de 
kamer » in het Geriatrisch Ziekenhuis 
Scheutbos (NL)
Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te 
verbeteren heeft Anne Geunens, kwaliteits-
coördinator, een nuttig educatief en ludiek 
instrument in het leven geroepen, dat een 
schuldvrije aanpak combineert om van zijn fouten 
te leren en een veiligheidscultuur te ontwikkelen. 

In de mysterieuse kamer kunnen de deelnemers 
de fouten, die opzettelijk in een zorgscène werden 
aangebracht, visualiseren en zoeken. 

In totaal hebben 127 personeelsleden deel-
genomen aan dit experiment. 55% vond het “heel 
interessant”, 39 % vonden het “interessant “.

Om dit concept wat leuker en aangenamer te 
maken hebben we een wedstrijd uitgeschreven. 
Het is Mevrouw Dalila El Filali die de eerste prijs 
gewonnen heeft. 

2

Let op !
De Polikliniek van Bois de la Pierre breidt uit…

In 2019 verwelkomen wij Dokter Stadion die op 
onze site consultaties zal houden in zijn kabinet 
Ophtalmologie. 

na meer dan twintig jaar intensieve activiteiten 
in quai des Tanneries in Wavre, met meer dan 
8.000 raadplegingen per jaar, verhuizen Dokter 
Stadion en zijn collega’s het grootste deel van hun 
activiteiten naar onze polikliniek. 

Dokter Paul Stadion houdt reeds sedert 2011 
raadplegingen in onze polikliniek. Ons zorgaanbod 
zal uitgebreid worden met de aanwezigheid van de 
volgende artsen : 

– Dr Pieter Boghossian, chirurg
– Dr Hind Elouardighi, medisch retinoloog 
– Dr Reza Fazeli, chirurg
– Dr Isidore Muenabantu, algemeen 

ophtalmoloog
– Dr Frédéric Sutto, chirurg
– Dr Beata Mazur, retinologe, die eind 2018 

haar aktiviteiten aangevangen heeft. 

Voor het raadplegen van de consultatiemomenten 
en het maken van een afspraak kan u terecht op 
het onthaal van de polikliniek (010/882 112).

Wij wensen hen van harte welkom bij SILVA 
medical en wensen hen veel succes met dit 
project.

3

De financiële gezondheid van de 
ziekenhuizen heeft in 2018 veel inkt laten 
vloeien 
De Specialist blokletterde in september over 
« de onrust over de financiële gezondheid van de 
ziekenhuizen » 1. 

In oktober schreef L’Echo het volgende : « van de 

D
ur

f
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1  21/09/2018, Le spécialiste, V.li./PS, « Inquiétude sur la 
situation financière des hôpitaux » 

2  11/10/2018, L’Echo, Jean-Paul Bombaerts, «  quatre 
hôpitaux sur dix affichent des résultats dans le rouge » .    

3  Octobre 2018, BELFIuS, Etude Maha: analyse sectorielle 
des hôpitaux généraux. Contact presse: ulrike Pommee, 
ultime.pommee@belfius.be.  

      



3

Datameal en digitale oplossing voor een 
grootkeuken

Sinds 2017 hebben de teams van de keuken, de 
diëtisten, de dienst informatica en de zorgteams, 
bijgestaan door de directie, vergaderd met bedrij-
ven die software ontwikkelen voor het bestellen 
van maaltijden. 

Vier leveranciers hebben hun product voorge-
steld en er werden samen met andere zieken-
huizen vergaderingen gepland, om ons kennis te 
laten maken met hun software. In 2018, nadat alle 
voorstellen geanalyseerd en geëvolueerd werden, 
heeft de pluridisciplinaire werkgroep gekozen 
voor Datameal, ontwikkeld door de Yoni-groep 
(Pyramid). Een team begon vervolgens met de 
tijdrovende en omslachtige taak van het configu-
reren, onder leiding van Mevrouw Julie Derine, 
verantwoordelijke van de keukens van Clinique du 
Bois de la Pierre en Clinique de la Forêt de Soig-
nes en aangesteld als projectmanager. 

Dankzij een directe verbinding met het electro-
nisch patiëntendossier, zal deze tool het mogelijk 
maken om alle informatie, noodzakelijk voor de 
dagelijkse bereiding van 550 maaltijden in SILVA 
medical, aan de keuken door te geven. 

Door een real-time cross-referencing van de ge-
gevens kunnen allergieën, dieet- en textuurbe-
perkingen, maar ook de smaak en voorkeur van 
de patiënten meegedeeld worden om kritische 
punten veilig te stellen. Het syteem zal ook de fol-
low-up van het voedingspatroon vereenvoudigen. 

De software wordt in april 2019 in gebruik geno-
men. 

4

IFIC 

Het jaar 2018 zal ongetwijfeld gekenmerkt worden 
door het project van de baremawijzigingen in de 
ziekenhuizen van de groep Silva medical, beter 
bekend als IFIC. 

Het hele jaar door heeft de afdeling Human 
Resources gewerkt om te beantwoorden aan 
de bepalingen van de CAO ter uitvoering van 
IFIC-reglementering : ondersteuning van het 
management en de vakbonden bij het toewijzen van 
functies aan de nieuwe personeelsclassificaties, 
het toelichten van de wijzigingen en mogelijke 
keuzes aan de personeelsleden, het aanpassen 
van de salarissen, het schrijven van nieuwe 
functieomschrijvingen en het opvolgen van interne, 
en externe, beroep. 

Ongeveer 45% van ons ziekenhuispersoneel is 
overgeschakeld naar een andere barama. 

De realisaties in 2018 en de projecten voor 2019
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De dienst Human Resources wordt 
gemoderniseerd 

Het is tijd voor de afdeling Human Resources 
om het tijdperk van de digitalisering in te gaan. 
Het opbergen van de personeelsdossiers in 
hangmappen of ander klasseringssysteem 
en stapels CV’s van kandidaten zullen binnen 
afzienbare tijd tot het verleden behoren. Twee 
substantiële projecten zullen in 2019 van start 
gaan : 

– Enerzijds zal het recruteringsproces 
geoptimaliseerd worden dankzij de infor-
matisering van de database van ontvangen 
CV’s en de opvolging van de sollicitaties. 
Tegelijkertijd zal het ons helpen om het succes 
van onze recruteringscampagnes beter te 
beooordelen. 

– Anderzijds zullen alle papieren personeel s-
gegevens geleidelijk aan worden gescand en in 
gedigitaliseerde bestanden worden bewaard. 
Een fameuze tijdsbesparing voor het team en 
een grote technologische vooruitgang. 

De dienst HR is ook van plan om de werknemers 
de mogelijkheid te bieden hun loonfiches in 
digitale vorm te ontvangen. 

2

Nieuwe uitdaging : het eerste Mobiel Team 
voor het Zorgtraject van Geïnterneerden in 
Waals Brabant (LF)

Precies vijf jaar geleden ontdekten wij de 
forensische wereld van de internering door de 
opening van onze eerste vijf bedden in de afdeling 
Baobab in Clinique de la Forêt de Soignes. 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 
heeft ons opnieuw gevraagd om het eerste 
netwerk te vormen voor mobiele teams in het 
traject van geïnterneerde patiënten door het Hof 
van Beroep van Brussel. 

Dit mobiele team zal kunnen ingrijpen voor 
alle geïnterneerden van het Hof van Beroep, 
woonachtig in Waals Brabant. 

Het is een pluridisciplinair team, gecoördineeerd 
door een psychiater en complementair met het 
netwerk van Brussel en de mobiele ploegen (107) 
van Waals Brabant (na de hervorming van de 
psychiatrie). 

Concreet zal dit team bestaan uit een 
coördinerend psychiater, een klinisch psychiater, 
een psycholoog, twee maatschappelijk werkers 
en psychiatrische verpleegkundigen. 

Dit nieuwe team verhuist op 1 maart 2019 naar de 
Polikliniek van Bois de la Pierre. 
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 3

Burgerprojecten in « La Renouée » 

Sedert de opening in 2010 is er een mooie 
samenwerking tot stand gekomen met het 
Cultureel Centrum van Waterloo in verband met 
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. 

naast het creëren en internaliseren van 
banden met het team maar ook met andere 
deelnemers aan deze evenementen, lijkt het 
geëxperimenteerde creatieve project 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 
greep te krijgen op de buitenwereld en tegelijker-
tijd ondersteund te worden in een veilige en ver-
trouwde omgeving. 

Dit jaar is de titel van het burgerproject : « Wat 
betekent geluk voor u ? ». 

Sinds eind 2018 heeft het team van La Renouée, 
onder leiding van Mw Carine Smit, workshops 
opgezet omtrent dit thema door middel van 
schrijven, geluidseffecten, fotografische en 
filmografische beelden. Zij konden beroep doen 
op de hulp van een professionele regisseur voor 
het maken van een korte film over geluk. 

Gedurende de hele maand juni zal het team in het 
Cultureel Centrum van Waterloo de resultaten 
van deze workshops voorstellen en zal de kortfilm 
vertoond worden. Zij zullen ook gedurende één 

dag de deuren van La Renouée openstellen voor 
een publiek dat een ervaring kan opdoen in de 
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 ! 

4

SILVA medical op het salon voor 
verpleegkundigen in Parijs 

Dit jaar worden twee thema’s voorgesteld op het 
salon voor verpleegkundigen in Parijs. 

Mevrouw Marie-Chantal Meeus, midden-kader, 
zal het project over de strijd tegen ondervoeding 
voorstellen, gestart in 2016 in Clinique du Bois de 
la Pierre ;  Mevrouw Bénédicte Preud’homme zal 
het Institutioneel Palliatief Project voorleggen. 

Onze aanwezigheid op het salon voor verpleeg-
kundigen in Parijs sluit aan bij de belangstelling 
van de professionelen van de gezondheidszorg in 
Frankrijk die het congres van de AIRR (Association 
des Infirmiers en Rééducation et Réadaptation) in 
2018 in Luxemburg bijwoonden. Op dit congres 
heeft de poster over de strijd tegen ondervoeding 
de eerste prijs behaald. 

Het is dankzij de interdisciplinaire samenwerking 
dat al deze projecten konden worden uitgevoerd 
en de aandacht getrokken hebben van andere 
professionele zorgverleners.   

De realisaties in 2018 en de projecten voor 2019
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Logistieke afdeling 

Sinds september 2018 is het organigram van 
SILVA medical uitgebreid met een nieuwe tak : de 
pool van logistieke diensten. Deze dienst omvat de 
aankoopdiensten, het economaat, het onderhoud, 
de wasserij/linnendienst en de keukens van de 
ziekenhuizen en het woonzorgcentrum. 

De verantwoordelijke, Mevrouw Inès Colinet, 
zal erop toezien dat de wisselwerking tussen de 
instellingen opgedreven wordt, rekening houdend 
met de kenmerken en de bijzonderheden van elke 
site en met de nadruk op communicatie. 

Deze teams tellen meer dan 300 personen en  
130 FTE’s. Dankzij het kwalitatief lokaal leider-
schap werden tal van nieuwe en geavanceerde 
projecten opgestart en zelfs afgerond. 

2

SILVA medical en het Electronisch 
Patiënten Dossier 

In enkele jaren tijd, in een klimaat van 
verschillende fusies, zijn de medische teams van 
SILVA medical erin geslaagd om op het einde van 
2018 op de drie sites het Electronisch Patiënten 
Dossier (EPD) te implementeren. 

De ontwikkeling van dit systeem begon reeds 
enkele jaren geleden in Bois de la Pierre, in 
samenwerking met de firma Xperthis. 

Daarna volgde de site Scheutbos in 2017/2018 door 
het informatiseren van het Woonzorgcentrum 
aan de hand van het dossier GERRAC en de 
implementatie van het EPD in het ziekenhuis. 

En tenslotte heeft men in de tweede helft van 2018 
dit fameuse dossier ingevoerd op de site Forêt de 
Soignes.

Het psychiatrisch dagziekenhuis (Forêt de 
Soignes) en het geriatrisch dagziekenhuis 
(Geriatrisch Centrum Scheutbos) zullen vanaf 
2019 met het EPD werken. 

Het EPD... een wettelijke verplichting maar 
vooral een wetenschappelijke, transparante, 
multidisciplinaire opportuniteit die onze zorg-
verlening zal verbeteren ! 

En het EPD ... nog een geweldig succes van het 
duo ‘team informatica – cel DPI’en de visionaire 
en gemotiveerde gebruikers ! 
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– Om de levenskwaliteit van onze bewoners te 
verbeteren, aan het aanleren zijn, met inacht-
name van de geldende regelgeving en de aan-
bevelingen voor optimale werkmethoden. 

3

Neurologische, psychologische en sociale 
ondersteuning 

In de afdeling neurologie hebben wij een project 
uitgewerkt om de ondersteuning van patiënten 
en hun familie/omgeving te optimaliseren door 
het standaardiseren van deze begeleiding via 
het teamwork van een sociaal assistente en een 
psycholoog, en dit in een systemisch perspectief. 

Inderdaad, het leven van een patiënt die een 
neurologisch trauma heeft opgelopen (CVA, 
hersentumor, hersentrauma, …) is volledig 
omgegooid, maar dit ongeval zal een even 
belangrijke impact hebben op zijn familie en 
naasten : de hele familiale omgeving wordt 
getroffen en is geschokt. 

Wij zijn dus op het idee gekomen om de patiënt 
en zijn familie te laten ondersteunen door een 
maatschappelijk werker en een psycholoog, 
die beiden getraind zijn in de systemische 
aanpak, meer bepaald door het organiseren van 
regelmatige familiebijeenkomsten, uiteraard 
in nauwe samenwerking met het gehele 
multidisciplinaire team van de afdeling. 

Dit project zal worden afgerond met een specifieke 
tool die in het EPD zal worden ontwikkeld voor 
deze systemische psychoanalyse.

4

Aanstelling nieuwe Arbeidsgeneesheer 

Sinds de fusie met Scheutbos werkten wij 
samen met twee externe diensten voor arbeids-
geneeskunde in de hoedanigheid van externe 
dienst voor preventie en bescherming op het 
werk. 

Besloten werd om dit alles te harmoniseren om de 
gegevensuitwisseling, de procedures op de drie 
sites te vereenvoudigen en nieuwe projecten op te 
starten inzake het beleid psychosociale risico’s en 
het welzijn van al onze werknemers. 

Wij hebben een lastenboek voorbereid en 
doorgestuurd naar de verschillende arbeids-
geneeskundige diensten. na verschillende 
vergaderingen omtrent de selectieprocedure, 
hebben wij gekozen voor Attentia als onze 
toekomstige partner inzake arbeidsgeneeskunde. 

Onze keuze werd sterk beïnvloed door hun 
betrokkenheid en aandacht voor het welzijn van 
de werknemers en de ondersteuning die Attentia 
ons zal verlenen bij de uitwerking van onze 
projecten over stressmanagement, burn-out en 
absenteïsme.  

De realisaties in 2018 en de projecten voor 2019
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1

Ontwikkeling van geneeskunde met de 4 
P’s 

Deze gedachte is geïnspireerd op een uitspraak 
van Professor B. Vellas, directeur van het 
Gérontopôle van Toulouse : 

« Een mooie oude dag betekent niet een leven 
zonder ziekte maar een leven waarin het behoud 
van zijn functionele mogelijkheden in stand 
gehouden wordt. »

Om dit te verwezenlijken moet men de 
profielen identificeren die het functioneel 
verlies kunnen voorspellen en proberen deze 
te vertragen, technieken ontwikkelen om de 
reserves te vergroten en een nieuw zorgmodel 
implementeren. 

Emergente tekorten zullen moeten worden 
opgespoord en de technologische vooruitgang 
(bijvoorbeeld : anti-myostatine antilichamen ter 
bestrijding van sarcopenie) zal moeten worden 
benut, waardoor de geriatrie een pionier wordt 
van de geneeskunde met de 4 P’s : preventief, 
prognostisch, persoonsgericht en participatief. 

Op die manier zal men een beter inzicht krijgen 
in de belangrijkste geriatrische aandoeningen 
(kwetsbaarheid, sarcopenie, anorexia, cognitieve 
achteruitgang,…). Er worden verschillende 
screeningsschalen voorgesteld en de interventies, 
meestal op multidisciplinaire basis, worden 
momenteel geëvalueerd. 

Om zijn geriatrisch dagziekenhuis in een brusselse 
surgemedicaliseerde omgeving te positioneren, 
wil het Geriatrisch Centrum Scheutbos dit 
concept van participatieve screening voorstellen. 
Een nieuwe geriater, Dokter Camelia Ghita, heeft 
zich begin maart 2019 bij het team gevoegd en 
neemt de leiding van deze poliklinische activiteit. 

Wij durven aannemen dat “gezond ouder worden” 
in een klimaat van « anti-ageing » een veel 
concretere en coherente benadering zal zijn. 

2

Het Woonzorgcentrum Scheutbos op weg 
naar het label « Humanitude » 

Waarom leggen wij het accent op het bekomen 
van het label « Humanitude » ?

– Om de vraag te beantwoorden van medewer-
kers die de opleiding reeds hebben kunnen 
volgen en heel enthousiast waren om deze 
nieuwe methode toe te passen. 

– Om de nodige kennis op te doen en de intentie 
om de leerresultaten concreet te maken, ten 
behoeve van het welzijn van onze bewoners. 

– Om een signaal te geven aan de bewoners en 
families dat onze teams de zorgmethodiek 
Gineste- Marescotti® aan het aanleren zijn
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nog even geduld.... uw nieuwe speeltje zal  
deze zomer klaar zijn en wij zullen de opening 
in stijl inluiden. Dus.. nog een werf voor Eddy  
quintart, Verantwoordelijke technische dienst en 
zijn team !

3

Professor Ingo Beyer vervoegt het team van 
Scheutbos 
SILVA medical is fier om sedert september 2018 
Professor Ingo Beyer, diensthoofd van sector 5 
van het ziekenhuis Scheutbos, te mogen verwel-
komen. Hij zal samen met Dokter Jean-Claude 
Lemper, hoofdgeneesheer van de site, en zijn 
team meewerken aan de verdere uitbreiding van 
het Geriatrisch Dagziekenhuis van Scheutbos. 

Professeur Ingo Beyer, gediplomeerd aan de uLB, 
heeft zich gespecialiseerd in interne geneeskun-
de en geriatrie. Vervolgens behaalde hij een doc-
toraat in de gerontologie. 

Zijn carrière begon in het Brugmannziekenhuis en 
ging vanaf 2009 verder in het uZ Brussel. 

Sedert 2009 geeft hij les op verschillende scho-
len en universiteiten en werkt hij mee aan diverse 
studies en onderzoeksprojecten. 

Hij is eveneens lid van strategische instanties, 
zowel bestuurlijke als wetenschappelijke met be-
trekking tot zijn vakgebied. 

Hij is dus voor ons een waardevolle medische ver-
sterking ! Welkom Professor Ingo Beyer. 

4

Kaartspel : onze waarden in uw handen
Sinds de oprichting van SILVA medical in 2014 is 

het bouwen van een institutionele identiteit een 
strategische doelstelling. Al vier jaar lang komen 
de verantwoordelijken van de drie sites samen om 
te werken aan de verwezenlijking van de roeping 
van SILVA medical : « Samen bouwen aan de toe-
komst, door middel van innovatieve en geperso-
naliseerde gezondheidszorg.” 

In 2016 werden de vijf waarden geboren : Durf, 
Vooruitgang, Enthousiasme, Menselijkheid en Sa-
menwerking. 

In 2017 werd een kaartspel ontworpen om ervoor 
te zorgen dat onze waarden niet enkel deel uitma-
ken van een website.  

Het kaartspel bestaat uit 85 kaarten : 5 “waarde-
kaarten” en 80 “actiekaarten”. Het doel van het 
spel is het initiëren van een dialoog, een reflectie 
van de waarden en vooral van de manier waarop 
deze vertaald worden in concrete en dagelijkse 
acties naar patiënten, bewoners, collega’s, mede-
werkers en externe personen toe. Het is ook een 
manier om zich elke dag opnieuw persoonlijk te 
laten inspireren. 

In 2019 zullen alle verantwoordelijken het spel 
aan hun teamleden voorstellen zodat iedereen 
het spel kan uittesten, één van de vele spelwijzen 
te kiezen en het spel alleen of met meerdere te 
spelen. 

« Het kaartspel is een «Must Have», om uit-
dagingen aan te gaan op een positieve en crea-
tieve manier en zo oplossingen te vinden op de 

werkvloer!!! ». 
Linda Collier, adjunct hoofdverpleegkundige, 

Ziekenhuis Scheutbos.

De realisaties in 2018 en de projecten voor 2019
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1  

Start van functioneringsgesprekken voor 
alle werknemers 

Op basis van de modellen van evaluatiegesprek-
ken die de afgelopen jaren zijn gehouden voor het 
verplegend personeel, hebben wij besloten dit 
principe aan te passen en uit te breiden voor alle 
werknemers van SILVA medical. 

Wij vinden het belangrijk dat er minstens één 
maal per jaar een formeel gesprek tussen elke 
medewerker en zijn directe leidinggevende geor-
ganiseerd wordt om de balans op te maken van 
het functioneren tijdens de voorbije periode en de 
middelen die nodig zijn om zijn professionele en 
persoonlijke ontwikkeling, te evalueren. 

Het is een echt moment van feedback waarbij 
iedereen de kans krijgt zijn functie, werkomge-
ving en ontwikkelingsperspectieven in kaart te 
brengen en te bespreken. Het is ook een formeel 
moment van waardering en het samen op zoek te 
gaan naar mogelijke verbeteringen. 

Om deze gesprekken voor te bereiden en te voe-
ren werden verschillende informatieve documen-

ten aan de werknemers verstrekt. 

Alle verantwoordelijken kregen een opleiding. De 
functieomschrijvingen zijn bijgewerkt en er werd 
een nieuw formulier opgesteld. 

2

De ambulante revalidatie in Bois de la 
Pierre wint terrein.... 
Vanaf het begin van onze aktiviteiten in Bois de la 
Pierre in 2009, werden de raadplegingen en am-
bulante revalidatiebehandelingen in onze lokalen 
gehouden op momenten dat de gehospitaliseer-
de patiënten geen gebruik maakten van de infra-
structuur van het technisch platform van deze 
afdeling. 

Deze poliklinische behandelingen maken het mo-
gelijk de ziekenhuisopname te beperken of zelfs 
te voorkomen, de terugkeer naar huis te versnel-
len en het herstel van de autonomie te verbeteren. 

In zeven jaar tijd is deze activiteit verzesvoudigd ! 
Eind 2017 vervoegde een nieuwe revalidatiearts, 
Dokter Sophie Legrève, het team van Dokter Ma-
rianne Parache, voornamelijk voor het uitoefenen 
van deze behandelingen. 

Daarom hadden wij nieuwe ruimtes nodig om dit 
prachtige project, dat ook perfect aansluit bij de 
evolutie van het volksgezondheidsbeleid, in stand 
te houden en te ontwikkelen. 

Van harte proficiat aan dit team onder leiding 
van de verantwoordelijke van de revalidatie-
artsen, Dokter Marianne Parache in nauwe  
samenwerking met Sophie Chailly, Verantwoor-
delijke kinesitherapeuten en Paolo Signorino, 
Verantwoordelijke ergotherapeuten. 
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4.  Cijfers
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  2013 2014 2015 2016  2017 2018 

CBP sp revalidatie  72.315     72.387     71.568     71.934    71.599 71.557

CBP sp palliatief  1.680     1.727     1.628     1.847    1.626 1.786 

CFs  26.824     27.294     27.372     26.988    26.214 27.352 

gCs sp  9.583     9.495     9.503     9.306    9.339 9.310 

gCs g  29.199     30.747     30.260     30.053    30.356 28.865

sIlva medical (ziekenh.)  139.601     141.650     140.331     140.128    139.134 138.870 

  AAnTAL HosPItalIsatIeDagen  

Kerncijfers 2018

Medische activiteit in Ziekenhuizen   
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  aantal OPnAMES  

Kerncijfers 2018

Medische activiteit in Ziekenhuizen   
   

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CBP sp revalidatie 1.746 1.770 1.826 1.830 1.891 1.836

CBP sp palliatief 81 97 110 95 91 89 

CFs 351 427 494 437 481 448 

gCs sp 223 215 237 272 236 214 

gCs g 786 667 696 745 676 647

sIlva medical (ziekenhuizen) 3.187 3.176 3.363 3.379 3.375 3.234 

In de Clinique du Bois de la Pierre in 2017, zijn 73,04 % van de patiënten 70 jaar oud.
In de Clinique de la Forêt de Soignes in 2017, zijn 56,39 % van de patiënten tussen 40 en 60 jaar oud.

In het Geriatrisch Centrum Scheutbos in 2017, zijn 64,01% van de patiënten meer dan 80 jaar oud.

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

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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 VOORnAAMSTE HerKoMst VAn PATIënTEn In PERCEnTAGES  



2018 CBP CFs Cgs 

Ziekenhuis 93 % 18 % 88 %

Domicile 4 % 74 % 10 %

Ru en RVT 1 % 0 % 3 %

PVT en Beschut Wonen 0 % 2 % 0 %

Andere 1 % 5 % 0 %



Herkomst per provincie CBP CFs gCs 

Brussel Hoofstad 336 119 648 

Waals Brabant 996 218 36 

namen 340 27 3 

Henegouwen 76 31 2 

Luxembourg 20 1 0 

Luik 23 1 1 

Vlaams Brabant 125 48 154 

Antwerpen 2 0 0 

Limburg 0 0 1 

West-Vlaanderen 4 0 4 

Oost-Vlaanderen 3 3 12 

Andere landen 0 0 0 

totaal  1.925 448 861 

  PROVInCIE VAn waaruIt PATIënTEn In 2018 WERDEn OPGEnOMEn  

 
Ziekenhuis             totaal aantal opnamen in %  

Clinique St Pierre Ottignies  30 % 

CHIREC – Hôpital de Braine L’Alleud 14 % 

Clinique St Luc Bouge  10 % 

Cliniques universitaires St Luc Bruxelles 10 % 

Hôpital Erasme  4 % 

In Clinique du Bois de la Pierre 
zijn de 5 voornaamste ziekenhuizen die patiënten sturen :

Kerncijfers 2018

activiteit en gegevens Ziekenhuis   
   

Cijfers 2018
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  PERCEnTAGE ontslagen PatIënten   

2018 CBP CFs Cgs 

Domicile 71 % 71 % 44 %

Ru-RVT                         7 % 3 % 28 %

niet-universitair Ziekenhuis    13 % 6 %  8 %

universitair Ziekenhuis 3 % 2 % 10 %

Overlijden  5 % 0  7 %



Het verschil is het percentage van patiënten die op het einde 
van het jaar nog gehospitaliseerd zijn. 

 BeZettIngsgraaD 



  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CBP sp revalidatie 91 % 91 % 90 % 90 % 90 % 90 %

CBP sp palliatief 77 % 79 % 74 % 84 % 74 % 82 %

CFs 81 % 82 % 83 % 81 % 79 % 83 %

gCs sp 90 % 90 % 90 % 88 % 90 % 88 %

gCs g 88 % 93 % 91 % 89 % 89 % 86 %

  geMIDDelDe oPnaMeDuur In DAGEn  



  2013 2014 2015 2016 2017 2018

CBP globaal 46 44 43 44 42 43

CBP loco 46 45 43 44 41 40

CBP neuro 58 63 62 57 38 62

CBP cardio 41 39 37 34 35 38

CBP polypath 50 47 48 45 36 48

CBP pallia 22 19 16 20 19 22

CFs globaal 112 101 86 92 79 78

CFs la renouée 73 41 32 46 40 38

gCs sp 38 39 36 37 40 45

gCs g 33 41 39 40 44 44

Kerncijfers 2018

activiteit en gegevens Ziekenhuis   
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Sedert 2009 stuurt Clinique Saint-Pierre Ottignies 
de meeste patiënten.
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Kerncijfers 2018

activiteit en gegevens van woonzorgcentrum scheutbos   
   

  oPnaMen En BeZettIngsgraaD  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

rvt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

rusthuis 99 % 91 % 91 % 89 % 83 % 78 % 

 

Een RIZIV-bezetting van  91% en een ligdagbezetting van  93%  
in 2018 voor het Woonzorgcentrum Scheutbos

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

rvt  30.295 30.295 30.297 30.372 30.294 30.295

rusthuis 19.558 17.940 17.921 17.647 16.273 15.342

totaal wZC 
scheutbos 49.853 48.235 48.218 48.019 46.567 45.637







Bezettings -
graad 
rIZIv

aantal 
gefactureerde 
rIZIv-dagen

In 2018 waren er 52 opnames 
in Woonzorgcentrum Scheutbos.
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  voornaaMste Plaatsen van HerKoMst In %   



 

               In % van totaal aantal opnames

Ziekenhuis Scheutbos    85 % 

CHIREC - Clinique Sainte Anne / Saint Rémi 9 % 

Clinique Saint-Jean  4 % 

Cliniques de l’Europe  2 % 

De 4 voornaamste ziekenhuizen van herkomst :

  2018  

Privé-Familie 4 % 

Ziekenhuis 86 % 

andere ru/rvt 10 % 

Kerncijfers 2018

activiteit en gegevens van woonzorgcentrum scheutbos    
   

 leeFtIJDsCurve Mannen/vrouwen  OP 31/12/2018 

leeftijd Man vrouw totaal

50-59 1 1 2

60-69 5 1 6

70-79 14 15 29

80-89 18 42 60

90-99 6 23 29

100> 0 0 0

total 44 82 126

 

Cijfers 2018



Kerncijfers 2018

team sIlva medical     
 

FYSIEKE PERSOnEn     921 

FTE      767,88 

In al onze ziekenhuizen en in het woonzorgcentrum werken wij samen 
met artsen, kinesitherapeuten en zelfstandige paramedici : (aantal 
fysieke personen Baudouin) 

ZELFSTAnDIGE ARTSEn (BuITEn RAADPLEGInG) 36

ZELFSTAnDIGE PARAMEDICI (KIné, ERGOS)  78

AAnWERVInGEn     111 

OnTSLAGE      95

  PersoneelsBeZettIng   

  aantal aanwervIngen En ontslagen In FTE 
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     2017 2018

totaal opbrengsten     59.756.992,90 € 61.029.473,71 € 

 Zakencijfer      54.516.468,44 € 55.413.307,83 € 

 Andere inkomsten    4.495.978,99 €   5.008.463,13 €   

 Financiële opbrengsten   744.545,74 €   607.702,75 € 

  

totaal kosten    59.321.973,08 €   60.241.221,39 €

 Aankopen    4.729.175,16 € 4.672.920,63 €   

 Diensten      11.400.760,94 €  11.394.751,41 € 

 Lonen   38.979.207,05 € 39.732.788,46 €   

 Andere    3.209.205,86 €  3.510.888,75 €

 Financiële kosten   1.003.624,07 €  929.872,14 €

lopend resultaat 
van  het boekjaar   435.019,82 € 788.252,32 €

Cash-Flow     2.969.833,12 €  3.780.472,93 

Investeringen 2018    2.636.691,24 € 

Kerncijfers 2018

Financieel verslag     



Pagina 28 – SILVA medical Jaarverslag 2018

 13,48 Jaar

In CGS    15,69 jaar

In CBP/CFS     12,26 jaar

  GEMIDDELDE anCIënnIteIt  
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5.  Organigram
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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

> CRèCHE LES FARFADETS
 Chaussée	de	Namur,	277	–	1300	Wavre
	 Tel.	010	51	95	01

> 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	854	10	10
	
 Polikliniek scheutbos 
	 Ferdinand	elbersstraat	24		–	1080	Brussel	
	 Tel.	02	854	10	20	

 www.silva-medical.be


