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> SCHEUTBOS
Woonzorgcentrum

 Gelukkige Grijsheidstraat 1
 1080 Brussel
 Tel : 02 482 49 49

 Sociale dienst
Mvr. Cristel Sojka
Tel. : 02 482 49 81
cristel.sojka@silva-medical.be

Directrice
Mvr. Jessica Vandenbroucke
jessica.vandenbroucke@silva-medical.be

Zorgcoördinator
Vicky Mastroyannis
vicky.mastroyannis@silva-medical.be

> CLINIQUE DU BOIS DE L A PIERRE
Ziekenhuis voor Revalidatie en Palliatieve zorg

 Chaussée de Namur 201 – 1300 Wavre
 Tel. : 010 88 21 11

> CLINIQUE DE L A FÔRET DE SOIGNES
Psychiatrisch Ziekenhuis

 Chaussée de Tervuren – 1410 Waterloo
 Tel.: 02 352 61 11

Algemeen Directeur 
Mvr. Laurence Fetu

Algemene Medische Directeur
Dr Anne Van Pottelsberghe

Algemeen Directeur van het verpleegkundig departement
Mvr. Nathalie Laridant

 www.silva-medical.be

SILVA medical vzw

SILVA medical 
SCHEUTBOS

WOONZORGCENTRUM
SCHEUTBOS

Op weg naar het label ‘HUMANITUDE’
Ons woonzorgcentrum heeft besloten de gebruikelijke 
praktijken door elkaar te halen en heeft ervoor gekozen 
om al het personeel op te leiden in de methodologie van 
Yves Ginest en Rosette Marescotti, een methodologie die 
bekend staat als HUMANITUDE.
Het doel van deze methodologie is om een betere zorg 
voor de ouderen te bieden met zoveel mogelijk respect 
voor hun levensritme en hun levensproject.
De Humanitude-benadering is vooral gebaseerd op het 
gebruik van eenvoudige en natuurlijke hulpmiddelen 
zoals kijken, spreken en aanraken.



Een thuisvervangend milieu creëren voor 
de bewoners

Het WZC Scheutbos wordt beheerd door de VZW Silva-
Medical die de verschillende aktiviteiten overkoepelt 
van het Geriatrisch centrum Scheutbos in Sint-Jans-
Molenbeek, het revalidatieziekenhuis, Clinique du Bois 
de la Pierre in Waver en het psychiatrisch ziekenhuis la 
Clinique de la Forêt de Soignes te Waterloo.
Het centrum biedt woongelegenheid aan 137 (83 RVT en 54 
ROB) valide en zorgbehoevende ouderen met cognitieve 
problemen.
Het is geografisch gelegen aan de noordelijke rand van 
Brussel omgeven door het groen van het park Scheutbos.
De directie en zijn medewerkers richten zich in het bijzonder 
naar de zorgbehoevende/gedesoriënteerde oudere en wil 
een kwalitatief hoogstaande totaalzorg aanbieden waarbij 
elke bewoner en familie individueel benaderd wordt.
Een multidisciplinair en multicultureel team biedt garantie 
voor een kwalitatieve zorgverlening.
De instelling stelt zich tot doel een thuisvervangend milieu 
te creëren voor de bewoners.

Tot uw dienst 

> Samenwerking met het ziekenhuis Scheutbos
> Samenwerking met de revalidatie Scheutbos
> Samenwerking met de polikliniek Scheutbos
> Multidisciplinaire opvolging :
 – een waaier aan aktiviteiten wordt dagelijks aan ge-

boden door ergotherapeuten, kinesiterapeuten en 
een opvoedster

 – een logopediste
> Aangeboden betalende diensten :
 Pedicure, kapper, wassen van persoonlijk linnen, 

naamtekenen van persoonlijk linnen, huur koelkast, 
huur TV, kabel TV.

Sociale dienst
Voor meer informatie of een aanvraag tot opname kan U 
zich wenden tot de sociale dienst.
Na afspraak maken wij tijd om u te begeleiden tijdens een 
bezoek en kennis te maken met de instelling, zodoende 
U een beter zicht te geven op de verschillende mogelijk-
heden en faciliteiten.
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Onze troeven

> Onze teams zijn gespecialiseerd in de psychogeriatrie
> De gedesoriënteerde bewoner staat centraal
> Zorg op maat
> Zorg met respect, vriendelijkheid en dienstbaarheid
> De betrokkenheid van de familie en de omgeving is 

voor ons een belangrijk element in de begeleiding van 
de bewoner

> Daarnaast bieden wij gespecialiseerde hulp aan de 
familieleden tijdens het verblijf

> Snoezelruimten en een prachtige tuin geven de 
bewoners de kans om tot rust te komen en te genieten 
van de groene omgeving

> Mooie verzorgde kamers met badkamer, douche en 
toilet, en met mogelijkheid tot eigen persoonlijke 
inrichting 




