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op ons jaarlijks personeelsfeest op vrijdag 7 september, 
met als thema « gekkenwerk », waren bijna 300 
personeelsleden aanwezig. 

een leuke sfeer in ons buitencafé met kleurige lampions, 
foodtrucks met heerlijke gerechtjes, een prima dJ die de 

scheutBos 
Een grote meneer aan 
het hoofd van sector 5...
siLVa medical is trots om vanaf 
september 2018 Professor ingo 
Beyer, afdelingshoofd van sector 5 
van Ziekenhuis scheutbos, te mogen 

verwelkomen. 

Professor ingo Beyer, gediplomeerd aan de uLB, heeft 
zich gespecialiseerd in interne geneeskunde en geriatrie. 
daarna behaalde hij een doctoraat in de gerontologie. 

Zijn carrière start in het Brugmannziekenhuis en wordt 
verdergezet in 2009 in het uZ Brussel. 

Vanaf 2000 geeft hij les in verschillende scholen en 
universiteiten neemt hij deel aan diverse studies en 
onderzoeken. 

hij neemt ook deel aan de vergadering van een aantal 
strategische bestuursorganen, zowel administratieve 
als wetenschappelijke, gelinkt aan zijn vakgebied. 

dit betekent dus een waardevolle versterking van de 
medische staf ! Welkom Professor ingo Beyer. 

Professor Beyer vraagt mij u het volgende mee te delen : 
hij is opgetogen over het onthaal, de gemoedelijkheid 
en het professionalisme dat hij sedert zijn aankomst 
op 3 september heeft mogen ervaren op sector 5 en in 
Scheutbos in het algemeen.   

BENT U IN 2018 IN DIENST GEKOMEN ?

' Droomt u ervan meer te weten te komen over onze 
visie, onze strategie, onze werkzaamheden ? 

' Wenst u zich te verdiepen in al onze procedures ? 
' Heeft u zin om te praten met de directie en uw 

nieuwe collega’s van andere teams en andere sites 
te ontmoeten ?

dan hebben wij het genoegen u te herinneren aan onze 
uitnodiging voor een lunch op vrijdag 12 oktober om 12u 
in de zaal PL van de Clinique de la Forêt de Soignes.
op het menu : diverse strategische en praktische 
informatie, een heerlijke lunch, een aangenaam en 
ontspannen gespreksmoment en samen gezellig iets 
drinken. 

Graag uw deelname bevestigen per mail aan Brigitte 
horion : brigitte.horion@silva-medical.be, waarvoor dank !

hele avond voor ambiance gezorgd heeft, fl uo en cloclo 
party… een sprankelende cocktail ! 

het Paviljoen Laënnec, midden in het Zoniënwoud, voor 
de gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken, heeft veel 
herinneringen opgeroepen… zoveel emoties ! 

dit jaar heeft het personeel zijn steentje bijgedragen, 
meer bepaald om de lokalen te versieren en de bediening 
aan de bar te verzorgen. ik wil mijn trouwe medewerkster, 
inès colinet, oprecht en hartelijk bedanken voor haar 
« feeling » om te feesten maar ook voor haar grenzeloze 
inspiratie voor het op touw zetten van onze jaarlijkse 
personeelsfeesten. 

dank u wel allemaal : dank aan iedereen die voor en na 
het feest geholpen heeft, en dank aan alle aanwezigen 
voor deze mooie avond en voor het gekkenwerk !  

Personeelsfeest

Coming    soon…
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het Waalse gewest heeft dit jaar een oproep gedaan voor 
projecten voor het bouwen van nieuwe ziekenhuizen. 

siLVa medical heeft vanzelfprekend besloten om in au-
gustus een project in te dienen voor het optrekken van een 
nieuw gebouw voor de diensten psychiatrie en dagzieken-
huis op de terreinen naast van clinique du Bois de la Pierre, 
van de residentie en het Kinderdagverblijf, genaamd « Bois 
du Manil ». 

dokter Pierre schepens, christelle evrard, eddy Quintart 
en enkele naaste medewerkers hebben samen met de ar-
chitect het ontwerp voor dit nieuw gebouw uitgewerkt. 

ongeveer 9 000 m2 en een ondergrondse parking voor 70 
plaatsen.

indien het Waalse gewest ons de financiering verleent – dit 
zouden we in de loop van het eerste trimester 2019 verne-
men – zouden de werken kunnen aanvatten in augustus 
2020 ; midden 2022 zou het gebouw voltooid zijn, uiter-
taard rekening houdend met de tijd die nodig zal zijn om 
de bouwvergunning te verkrijgen en om alle noodzakelijke 
stappen voor openbare aanbestedingen te ondernemen. 

Van bij het opstarten van onze diensten in Bois de la Pierre 
in 2009, werden de consultaties en revalidatiebehandelin-
gen voor ambulante patiënten verricht in onze lokalen, op 
tijdstippen waarop de gehospitaliseerde patiënten geen ge-
bruik maakten van de infrastructuur van dit technisch ge-
deelte. 

deze ambulante behandelingen boden voornamelijk de 
moge lijkheid om hospitalisaties te beperken of zelfs te 
vermijden, om de terugkeer naar huis te versnellen en het 
terugwinnen van de autonomie te bevorderen. 

in de afgelopen zeven jaar werd het aantal van deze ak-
tiviteiten vermenigvuldigd met zes ! eind 2017 heeft een 
nieuwe arts-specialist Fysische geneeskunde en revalida-
tie, dr sophie Legrève, het team van dokter Marianne Pa-
rache versterkt, voornamelijk voor wat betreft deze soort 
behandelingen. 

Wij hadden dus nieuwe lokalen nodig om dit mooi project 
- dat daarenboven perfect past in de evolutie van het volks-

La Forêt de soignes 

De psychiatrie... van het ene bos naar het andere....

ik wil hierbij onze Financieel Verantwoordelijke, dieter goe-
maere en Marleen Loncke van het BnVtt danken en felici-
teren voor het waardevol en uitmuntend werk dat zij verricht 
hebben om de bedrijfsplannen en andere documenten te 
verstrekken, die aan onze raad van Bestuur ter goedkeuring 
voorgelegd moeten worden en binnen de vooropgestelde 
termijn ingediend moeten worden bij het Waalse gewest. 

gezondheidsbeleid - in stand te houden en verder uit te brei-
den. 

de werkzaamheden voor de uitbreiding met een totale op-
pervlakte van meer dan 400 m² aan de achterzijde van het 
gebouw van clinique du Bois de la Pierre, gaan van start op 
5 november 2018. tevens maken wij van deze bouwwerken 
gebruik om een voorziening voor de productie van warmte 
en elektriciteit te installeren. 

Proficiat aan dit team, geleid door de Verantwoordelijke van 
de artsen Fysische geneeskunde en revalidatie, dokter Ma-
rianne Parache, in nauwe samenwerking met sophie chailly 
en Paolo signorino. 
geduld…. ons nieuw speeltje zal tegen volgende zomer klaar 
zijn. 
uiteraard zullen wij de opening op een stijlvolle manier vie-
ren. en…. nog een bouwproject voor eddy Quintart en zijn 
team !   

Laurence Fetu, algemeen directrice

Le Bois de La Pierre 

La revalidation ambulatoire gagne du terrain....


