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chers collaborateurs, 

une nouvelle année démarre, pleine de rêves et de projets. 

Le dr anne Van Pottelsberghe, nathalie Laridant et 
inès colinet se joignent à moi pour vous transmettre 

nos vœux les plus chaleureux d’épanouissement et de 
bonheur pour chacun de vous et pour vos proches.

cette année 2019, siLVa medical fêtera ses 5 ans. un 
premier cap pour cette jeune association aux activités 

bien plus anciennes. 

J’aurai le plaisir de vous rencontrer lors des 
petits-déjeuners organisés au mois de janvier sur les 

trois sites : 
– le 15 janvier à la clinique de la Forêt de soignes 

– le 18 janvier à la clinique du Bois de la Pierre 
– le 21 janvier au centre gériatrique du scheutbos

Venez-y nombreux, c’est un bon moment partagé ! 

et tout au long de l’année, je demande à tous ceux qui 
le souhaitent, de m’envoyer leurs textes à publier dans 

cette gazette qui fête déjà son numéro 64 ! 
À vos plumes ! 

Vive 2019 ! Vive siLVa medical !

Beste medewerkers, 

het nieuwe jaar is gestart, vol met nieuwe dromen en 
projecten.  

dr anne Van Pottelsberghe, nathalie Laridant, inès 
colinet en ikzelf willen u langs deze weg onze allerbeste 
wensen overbrengen voor een succesvol en gelukkig jaar 
voor u en voor uw naasten.   

in 2019 viert  siLVa medical zijn 5-jarig bestaan. een 
eerste belangrijke kaap voor een jonge onderneming die 
reeds gedurende vele jaren in de sector actief is.  

tijdens de ontbijtsessies in januari, georganiseerd op de 
3 sites, zal ik het genoegen hebben u allen te ontmoeten :  
– op 15 januari in clinique de la Forêt de soignes 
– op 18 januari in clinique du Bois de la Pierre 
– op 21 januari in het geriatrisch centrum  scheutbos

Wij danken u alvast voor uw talrijke aanwezigheid, het is 
een mooi moment om met elkaar te delen !  

het hele jaar door had ik graag dat iedereen de teksten 
die zij wensen te publiceren in deze gazette, deze naar mij 
zouden willen sturen ! dus…. kruip in uw pen en schrijven 
maar….. !    

Leve 2019 ! Leve siLVa medical !

Laurence Fetu 
directrice générale – algemeen directrice

siLVa medical 

Het « roos boekje »  
Met vreugde melden wij u dat 3 maand geleden, ceLcoM 
geboren is, de charmante afkorting van onze “cel voor 
interne communicatie”. 
deze nieuwkomer onder de verschillende werkgroepen, 
bestaande uit een tiental leden, stelt het goed en heeft 
het genoegen om elke 2 maand samen te komen om de 
overdracht van informatie over alle sites van onze groep 
te organiseren, op te starten en te optimaliseren. 
Zoals ook de ooievaars doen, brengen ook wij goed nieuws 
maar zullen erop toezien dat onze interne communicatie 
nuttiger, efficiënter en meer afgestemd is op onze 
strategie. 
de bedoeling is om alles wat siLVa medical verwezenlijkt 
als onverschrokken pionier in de sector, werkgever van 
enthousiaste medewerkers, met een belangrijke rol voor 
vooruitgang en vertolker van gezamenlijke en menselijke 
projecten, naar iedereen toe te verwoorden op een 
eenvoudige maar fundamentele manier. 

het menu is afwisselend :
inhoudsbepaling van een nieuw intranet, de stem van 
siLVa (onthou VoX).

ontwikkelen van de communicatievaardigheden van de 
verantwoordelijken. 
Betere organisatie van de mailbox. 
Verhoging van het aantal publicaties van de ‘gazette’ die u 
nu aan het lezen bent. 
opmaken van een onthaalbrochure voor onze nieuwe 
werknemers. 
En vooral, een verbondenheid creëren.
deze groep van ambassadeurs van de communicatie staat 
open voor u : uw ideeën, uw suggesties zijn steeds welkom.  
heeft u zin om u bij onze werkgroep aan te sluiten ?
heeft u zin om met uw mooiste pen een tekst te schrijven 
voor ‘La gazette’ ?  

neem contact op met eric.hamesse@silva-medical.be.

anne, audrey, Bénédicte, cécile, edouard, emeline, eric, 
inès, Jeanne-Marie, Laurence, Linda, Lydia, Marie-Lou, 
Martine, nathalie, sophie
 

eric hamesse, Verantwoordelijke hr
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cLinique du Bois de La Pierre

Résidence du Bois du Manil 

geriatrisch centruM scheutBos

Het onderhoudsteam

nadat de bouwwerken maanden geleden opgestart werden, 
zal de résidence du Bois du Manil haar deuren openen op 15 
janauri 2019.

deze residentie, die haar aktiviteiten overhevelt 
vanuit résidence Lasnoise, zal een ruim zorgaanbod 
kunnen voorstellen ; 110 bedden (waarvan 60 rust- en 
verzorgingsbedden) en 11 bedden voor kortverblijf.
het project is tot stand kunnen komen dankzij het talent en 
de inzet en bereidwilligheid van Mevrouw Florence detroux 
en haar team, Mijnheer Vincent Fromont en Mijnheer eddy 
quintart die dit project mede ondersteund hebben, samen 

met onze architect, Mijnheer noizet en zijn team en onze 
gemachtigde opdrachtgever, Mijnheer noël Lambert.

en uiteraard dankzij de ondersteuning van de raad van 
bestuur en de medewerking van de financiële dienst voor de 
follow-up inzake de doelstellingen !  

Mevrouw Florence detroux, directrice van de residentie 
en van het Kinderdagverblijf les Farfadets, staat ter 
uwer beschikking voor het verstrekken van bijkomende 
informatie.

hartelijk welkom aan onze nieuwe buren !  

sedert ruim 2 jaar werden er binnen het onderhoudsteam van 
scheutbos tal van wijzigingen uitgevoerd. gesteund door een 
dynamische verantwoordelijke die steeds een luisterend oor 
biedt, Mr halim Belahcene, hebben onze medewerkers zich in 
2017 moeten aanpassen aan nieuwe schoonmaaktechnieken 
en –materiaal. in 2018 werden extra opleidingen gegeven 
omtrent ontsmettingstechnieken.  daarnaast werd onderzoek 
verricht om een nieuwe taakplanning  te ontwikkelen, rekening 
houdend met de specifieke omstandigheden eigen aan onze 
instelling scheutbos : oude en kwetsbare patiënten die vaak 
cognitieve stoornissen vertonen ; de herinrichting van het 
rusthuis, gericht op het meubilair en de inrichting die de patiënt 
meer aanspreekt, maar die tegelijkertijd veel onderhoud 
vergt ; taken die vroeger door het verzorgend personeel 
uitgevoerd werden zoals het verschonen van de bedden of het 
wegbrengen van het afval. in 2018 zal een nieuw uurrooster 
uitgetest worden dat zal getoetst worden aan de uitgewerkte 
planning op de werkvloer. dankzij de samenwerking van het 
merendeel van het onderhoudspersoneel hebben wij kunnen 
bepalen hoe het evenwicht kan gevonden worden tussen 
de behoefte aan personeel, materiaal of andere zaken en 
de geplande taken, teneinde een gezonde, hygiënische en 
comfortabele leefomgeving te creëren voor de patiënten 
en bewoners van scheutbos. de nodige middelen zullen 
stapsgewijs beschikbaar gesteld worden zodat 2019 rijmt 
met performantie. 
Van harte gefeliciteerd aan alle leden van het team en hun 
verantwoordelijke voor het concreet invullen van twee van de 
waarden van siLVa medical : samenwerking en Vooruitgang. 
doe zo voort ! 

twee collega’s van het onderhoudsteam vertellen waarom 
zij fier zijn om voor siLVa medical te werken en wensen u 
het allerbeste voor 2019 : 

Mr salmi Brahim
 « Ik werk reeds 5 jaar bij SILVA medical. Het 

kwaliteitsvolle werk, de goede sfeer binnen het team, 
de structuur en het hoogwaardig materiaal waar we 
mee werken, maken mij trots om te komen werken in 
Scheutbos. Ik wens aan al mijn collega’s van Silva 
medical een uitstekend 2019, veel geluk, voorspoed en  
succes ».

Mr el assiri Youssef 
 « Ik werk reeds 5 jaar bij SILVA medical, het werk 

dat ik elke dag doe, de gezellige omgeving en de goede 
sfeer motiveren mij om telkens opnieuw met fierheid te 
komen werken.  

  Voor het nieuwe jaar wens ik aan al mijn collega’s 
van SILVA medical een gezond en gelukkig 2019 ». 

inès colinet
adjunct van de algemene directie

Verantwoordelijke Logistieke diensten
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cLinique de La Forêt de soignes 

Een nieuwe uitdaging voor SILVA medical
Mobiele ploeg voor het traject geinterneerden in Waals Brabant    
dit jaar is het 5 jaar geleden dat wij de forensische wereld 
van de internering hebben ontdekt op het ogenblik dat de 
eerste 5 bedden in de afdeling BaoBaB in clinique de la 
Forêt de soignes geopend werden. 
en vandaag worden we opnieuw benaderd door het Fod 
Volksgezondheid om het eerste netwerk te vormen voor 
mobiele teams in het traject van geïnterneerde patiënten 
door het hof van Beroep van Brussel. 
deze mobiele ploeg kan optreden voor alle geïnterneerden 
door het hof van Beroep, woonachtig in Waals Brabant. 
het is een pluridisciplinair team, gecoördineeerd door een 
psychiater en in aanvulling van het netwerk van Brussel en 
de mobiele ploegen (107) van Waals Brabant (als gevolg van 
de hervorming van de psychiatrie). 

de algemene opdrachten van het mobiele team :
> een zorgtraject opbouwen en versterken, aangepast aan 

elke geïnterneerde, ongeacht zijn profiel ;
> mentale gezondheidszorg verstrekken in de leefomgeving 

van de geïnterneerden ; 
> de reïntegratie in de maatschappij voorbereiden ;
> terugkeer naar de gevangenis vermijden ;
> de kwaliteit van de zorgen waarborgen ;
> ter beschikking staan van de partners van het netwerk, 

van de personen die beroep doen op het netwerk of van 
de persoon die de geïnterneerde vertegenwoordigt. 

Vanuit klinisch oogpunt, zal dit team de volgende functies 
uitoefenen : 
> liaison ;
> oriënterende begeleiding ;
> chronische of intensieve opvolging bij crisissituaties ; 
> ondersteuning en begeleiding bieden aan partners uit 

de gezondheidszorg, justitie, huisvesting en op sociaal-
economisch vlak ; 

> meewerken met justitie (gevangenis, wetsgeneesheer,…) 
om een traject op maat uit te werken, met de bedoeling 
om alle geïnterneerden die op proef werden vrijgelaten 
en woonachtig zijn in Waals Brabant, te kunnen 
behandelen ; dit vertegenwoordigt een kwart van de 
geïnterneerden bij het hof van Beroep van Brussel. 

in de praktijk zal dit team samengesteld zijn uit een 
psychiater coördinator, een klinisch psychiater op het 
terrein, een psycholoog, twee sociaal assistenten en 
psychiatrische verpleegkundigen. 
dit nieuwe team zal zijn valiezen uitpakken in de Polikliniek 
van Bois de la Pierre. 
tot op vandaag wachten we nog altijd op groen licht 
om te mogen verhuizen naar de nieuwe lokalen van het 
toekomstige psychiatrisch ziekenhuis van Waver. 
We wensen dit nieuwe en gedurfde project van siLVa 
medical veel succes toe ! 

dokter P. schepens
Psychiater, hoofdgeneesheer van de site
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Reliez chaque valeur à une illustration
Verbind elke waarde met een afbeelding

Humanité
Menselijkheid

Enthousiasme
Gedrevenheid

Coopération
Samenwerking

Audace
Durf

Progrès
Vooruitgang
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