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Het uitoefenen van een fysieke activiteit is van vi-
taal belang, en dit gedurende het hele leven.

ouderen, om hun lichamelijke capaciteiten te behouden, 
mogen sport niet opgeven. in het woonzorgcentrum or-
ganiseert het multidisciplinaire team sportactiviteiten die 
zijn aangepast aan de behoeften van de bewoners, in of 
buiten het woonzorgcentrum, het hele jaar door.

De sportieve activiteiten in het Woonzorgcentrum Scheutbos
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weten gekomen dat Mr. B. de zwarte gordel had voor ka-
rate. We hebben dan ook tot onze grote verbazing gezien 
dat hij de europees kampioen jiu-jitsu verslagen heeft ! en 
dat Mr. c. gebokst heeft toen hij jonger was,…  hij heeft 
zich goed kunnen uitleven op de boksbal ! onze bewo-
ners hebben ons eveneens verrast tijdens de wedstrijd 
boogschieten, mikken op het doelwit en een schot in de 
roos. We hebben allemaal veel plezier beleefd tijdens 
deze olympische spelen, wij hebben onze bewoners en 

Voor minder mobiele bewoners worden buiten- of binnen-
activiteiten georganiseerd door het woonzorgcentrum. 
het indoor badminton of turnen bijvoorbeeld, zijn sporten 
die erg op prijs gesteld worden. dit zijn momenten waar 
plezier kan gemaakt worden en nieuwe banden worden 
gecreëerd met medebewoners en personeel. 

Voor degenen die dat wensen, worden er sportieve acti-
viteiten buiten de instelling georganiseerd, zoals « in-
ter-homes olympische spelen ».

in september 2018 hebben de bewoners van het woon-
zorgcentrum deelgenomen aan de eerste editie van de 
« inter-homes olympische spelen » van Molenbeek. niet 
minder dan 40 bewoners van 6 woonzorgcentra namen 
het tegen mekaar op in deze sportwedstrijd. op het pro-
gramma stonden : basketbal, boogschieten, boksen, tafel-
tennis, bowling, hockey, Jiu-Jitsu en rolstoelrace. onze 
bewoners hebben gedurende deze wedstrijd geweldige 
resultaten neergezet in de verschillende disciplines. 
tijdens een gesprek over de sportieve prestaties zijn we te 

personeelsleden op een andere manier leren kennen. en 
niettegenstaande wij geen gouden medaille mee naar huis 
hebben kunnen nemen, waren het enthousiasme, de goe-
de sfeer en de groepsgeest op de afspraak ! We zijn heel 
trots op hun deelname en feliciteren hen voor hun presta-
ties. We wachten vol ongeduld op de volgende editie ! 

tijdens warmere periodes, staan onze bewoners steeds 
paraat voor een uitstapje naar het zwembad. Voor hen be-
tekent dit een moment van ontspanning en plezier.

Men is dus nooit te oud om te sporten ! 

het paramedisch en verzorgend team 
van Woonzorgcentrum scheutbos



Silva medical asbl-vzw

Le Bois de L a Pierre
Clinique de réadaptation, de soins palliatifs et de confort

L a Forêt de soignes
Clinique psychiatrique

scheutBos
Geriatrisch centr(um)e Gériatrique

La gazette  #65

Beste collega’s,

Wij hadden afgesproken in januari om een volledige analyse 
voor te stellen van de verschillende sites SILVA medical. 

Wij willen iedereen bedanken die zich elke dag inzet om 
onze dienstverlening steeds te verbeteren en wensen u veel 
leesgenot !  

inLeiding 

> 522 antwoorden van de 3 sites

 – Voor cBP 5 365 antwoorden

– de dienst die de meeste antwoorden ontvangen 
    heeft is de 2B (125)

 – Voor cFs 5 5 35 antwoorden 

– de dienst die de meeste antwoorden ontvangen
   heeft is Nemos (26)

 – Voor Ziekenhuis sch 5 122 antwoorden 

– de dienst die de meeste antwoorden ontvangen
   heeft is Sector 6 (46)

We hebben vier niveaus bepaald voor de resultaten in 
functie van het percentage: 
> niveau uitmuntend in het groen van 90 tot 100 % •
> comfort in het blauw van 89 tot 80 % •
> Waakzaamheid in het oranje van 79 tot 60 % •
> alert in het rood minder dan 59 % •

De 3 sites staan op niveau ‘uitstekend’ voor :
Algemene tevredenheid •
Het verblijf in het algemeen •
Het onthaal • 
Pijnbestrijding • 
Netheid van de lokalen •

De algemene omstandigheden zitten binnen de 
comfortzone :
–  de faciliteit en signalisatie om het ziekenhuis te be-

reiken 88 % •
– de hotelfaciliteiten in zitten binnen de comfortzone 
 – internet •
 – het geluid in de gangen en kamers • 
 – tV 84% 5 6 maand geleden bevond deze indicator 

zich in de zone alarm •
 
– de maaltijden zijn goed maar kunnen verbeterd worden
 – Kwaliteit •
 – Variatie •
 – temperatuur •

De tevredenheidsenquête   
Voorstelling van de resultaten
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VoLLedig VerBLiJF

93% 93% 92%      94%
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oVerZicht oVer het onthaaL – onthaaL cBP – cFs – Zsch
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92% 90% 91% 94% 92% 92% 90%

BesLuit

onthaal cBP en Zsch →  Zone uitstekend

CBP  behaalt een gemiddelde in zone Uitstekend •
3 sterke items in cBP zijn
– nursing
– Kiné
– ergo
→ Zone uitstekend

CFS bevindt zich in zone Uitstekend •
de sterke punten van cFs zijn : 
de kwaliteit van het onthaal in cFs in de zorgafdelingen 
heeft het maximum behaald 
→ Zone uitstekend
cFs behaalt voor nursing het maximum 
→ Zone uitstekend

ZSCH bevindt zich in de comfortzone •
het ziekenhuis behaalt een zeer mooi resultaat voor de 
kinesitherapie
→ in Zone uitstekend

enkele aanbevelingen

Meer antwoordformulieren op de enquête bekomen 
– Vooral in cFs en Zsch 

Te herzien
– het lokaal voor onthaal families in cFs

de commentaren zijn ook heel positief.
geFeLiciteerd !

anne geunens
Kwaliteitscoördinator 
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Intergenerationeel Atelier
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Op dinsdag 29 januari vond het eerste Intergenerationeel 
Atelier plaats georganiseerd door de Kliniek en het kinder-
dagverblijf « Les Farfadets ». 
De idee achter deze eerste gemeenschappelijke activiteit 
was om de kinderen in staat te stellen een aantal patiënten 
uit de Kliniek te ontmoeten en vertrouwd te raken met deze 
plek door samen een hapje te eten. 

er waren 6 kinderen aanwezig, ongeveer 2 jaar oud en 
begeleid door 3 personen van het kinderdagverblijf : de 
directrice, de verpleegster en een kinderverzorgster. Vanuit 
het Ziekenhuis hebben 5 patiënten van de dienst neurologie 
aan deze activiteit deelgenomen, onder begeleiding van 
twee ergotherapeuten en een neuropsychologe.

in de ochtend, en met de hulp van andere patiënten, zijn 
de patiënten enthousiast aan de slag gegaan in de keuken 
om fruitspiesjes, chocolademuffins en koekjes te bereiden, 
rekening houdend met de allergieën van kinderen ! 
de bijeenkomst vond vervolgens plaats van 14u45 tot 15u45 
in het ergotherapielokaal neurologie op het gelijkvloers. de 
patiënten hebben de tafels klaargezet voordat de kinderen 
aankwamen, hebben ze vervolgens verwelkomd, en heb-
ben de kinderen hun snack geserveerd met een glimlach 
op hun gezicht terwijl ze hen met hun ogen « verslonden ». 
de kinderen voelden zich snel op hun gemak en aarzelden 
niet om vrolijk appels en..... chocolademuffins bij te vragen ! 
na de proeverij en een klein « afwasje », konden de kinde-

ren met de bal spelen en guitige blikken uitwisselen met de 
patiënten.

het resultaat van deze eerste ontmoeting : er is veel ge-
lachen en iedereen was tevreden !

de patiënten waren opgetogen en vertederd door de spon-
taneïteit van de kinderen. Ze hebben zich ook nuttig kunnen 
voelen door mee te werken aan de voorbereiding zelf van 
de activiteit waarbij ze hun eigen functionele en cognitieve 
capaciteiten mobiliseerden. 

het volgende atelier zal doorgaan op de laatste dinsdag van 
februari in samenwerking met de logopediste.

adrienne Meurice, ergotherapeute

Haal boven die sportschoenen ….
Zondag 19 mei 2019

iinschriJVingen : 
20km.bruxelles@silva-medical.be
sophie.chailly@silva-medical.be

5

l

Février 2019 – Éditeur Responsable : laurence Fetu



Silva medical page #5

Onze Waarden

Menselijkheid GedrevenheidSamenwerking

Durf Vooruitgang


