
SILVA medical

> ZIEKENHUIS SCHEUTBOS
 Geriatrisch Dagziekenhuis 
 van  Scheutbos 
 F. Elbersstraat 24 – 1080 Brussel 
 Tel : 02 482 17 11
 Met de wagen  (Gratis parking voor bezoekers) 
 Ring Brussel R0, uitrit 12
 Dilbeek Ninove
 Met de  bus en/of de metro
 Bus Lijn 87 Beekkant-Simonis, Halte « Elbers » 
 Metro lijn 1, 2, 5 of 6 halte « Beekkant »
 Met de trein
 Station Sint-Agatha-Berchem 
 of station Brussel-Zuid

> 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 FORÊT DE SOIGNES
 Psychiatrisch Ziekenhuis
  Chemin du Sanatorium, 1 – 1310 La Hulpe
 Tel. 02 352 61 11

Algemeen Directeur 
Laurence Fetu

Adjunct van de Algemene Directie 
Inès Colinet
Algemeen Medisch Directeur
Dokter Anne Van Pottelsberghe
Algemeen Directeur van het verpleegkundig departement
Nathalie Laridant

Medisch Directeur van de site Scheutbos
Dokter Jean-Claude Lemper
Adjunct van de Algemene Directie 
van het verpleegkundig departement 
Peter Everaert
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GERIATRISCH 

DAGZIEKENHUIS VAN  
SCHEUTBOS

SILVA medical 

Verloop van de dagopname

De patiënten verblijven in lokalen die specifi ek 
voorbehouden zijn voor dagopnames. 
Het Dagziekenhuis is toegankelijk voor personen 
met een verminderde mobiliteit. De entiteit omvat 
een comfortabel ingericht rustlokaal, een eetzaal en 
onderzoeks- en verzorgingslokalen. De cafetaria en het 
terras zijn eveneens toegankelijk voor de patiënten van 
het Dagziekenhuis. 
 
Ontbijt en middagmaal of andere versnaperingen 
worden ter plaatse aan de patiënt en hun begeleiders 
geserveerd, rekening houdend met het gebruikelijke 
voedingsprogramma van de patiënten. 

Openingsuren

Het Geriatrisch Dagziekenhuis is geopend op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 9 u tot 16 u. 
De opnames gebeuren tussen 9 u en 10 u. De planning 
van de verschillende onderzoeken, consultaties en 
verzorging wordt verspreid over de dag tot 16 u.

Uw “verpleegkundige-gids” zal u rond 9 u verwelkomen 
en het verloop van de zorgen met u doornemen. Zij zal u 
de hele dag begeleiden om een vlotte coördinatie van de 
zorgen en van uw dossier te waarborgen. Zij zal u alle 
nodige praktische informatie verstrekken en zal ook 
vooral zorgen voor uw comfort tijdens uw verblijf. 

Praktische informatie 

Wat brengt u mee ? 
> uw identiteitskaart ;
> uw huidige medicatie

Hoeveel moet u betalen ?
U betaalt niets op de dag van uw hospitalisatie. De factuur 
wordt u toegestuurd, met inachtname van de RIZIV-
nomenclatuur (volgens conventie). 

Afspraak en contact : 
Tel. : 02 482 17 11
Fax. : 02 482 17 29



Het Geriatrisch Dagziekenhuis van 
Scheutbos

Het Geriatrisch Dagziekenhuis van Scheutbos verwelkomt 
u in het bijzonder wanneer u ouder bent dan 75 jaar en 
wanneer u met het ouder worden verzwakt bent door één 
of meerdere aandoeningen die uw gezondheid, uw welzijn, 
uw autonomie en uw dagelijkse beleving beïnvloeden. 
De arts-geriater zal, in antwoord op de vraag van uw 
behandelend geneesheer of van een andere geneesheer-
specialist, een diagnose stellen in samenwerking met 
het interdisciplinair team ; tevens zal hij therapeutische 
voorstellen en persoonlijke aanbevelingen voor u opstellen. 

Het Geriatrisch Dagziekenhuis werkt nauw samen met 
de polikliniek Scheutbos en het Geriatrisch Centrum 
Scheutbos van SILVA medical. Het dagziekenhuis 
draagt de waarden uit die onze aktiviteiten kenmerken : 
Durf, Enthousiasme, Samenwerking, Menselijkheid, 
Vooruitgang. 

Het Geriatrisch Dagziekenhuis : een dynamisch team van 
professionele hulpverleners staat achter u : 

– De geriaters en andere specialisten, de verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, diëtisten, sociale assistenten staan 
voor u klaar om, samen met u, de gezondheidsproblemen 
waarmee u bent geconfronteerd, op te lossen en de 
pathologieën en symptomen te behandelen 

– Dankzij een globale en gepersonaliseerde aanpak van 
uw problematiek, proberen wij zo goed mogelijk aan 
uw vraag te voldoen, afhankelijk van uw behoeften en 
tegelijkertijd blijven wij nauwlettend toezien op het 
psychologische en sociale aspect. 

Wat zijn de voordelen en de pluspunten 
van het Geriatrisch Dagziekenhuis 
Scheutbos ? 

– Het Geriatrisch Dagziekenhuis biedt u een multidisciplair 
zorgprogramma aan tijdens een dagopname en dit 
in de schoot van een jong en dynamisch team in een 
instelling waar men het menselijke aspect hoog in het 
vaandel draagt. 

– Professionele zorgverleners begeleiden en 
ondersteunen de oudere patiënten. Zij stellen samen 
de evaluaties, de diagnose en aanbevelingen op, 
aangepast aan de persoonlijke situatie van de patiënt. 

– Alle zorgverleners binnen het team zijn tweetalig 
Nederlands-Frans. 

– De zorgverstrekking gebeurt in een ziekenhuismilieu 
waarbij de beperkingen en de kosten van een klassieke 
ziekenhuisopname van meerdere dagen vermeden 
worden en waarbij de dagelijkse gewoonten en 
levenwijze niet verstoord worden. 

– Wij voldoen snel aan uw vraag tot opname. De 
administratieve stappen van pre-opname en het maken 
van een afspraak verlopen zeer vlot !  

– Een ervaren verpleegkundige zal uw « gids » zijn vanaf 
het eerste contact tot uw ontslag uit het Dagziekenhuis. 

– Een bijkomende behandeling en een follow-up in 
ambulante revalidatie in onze instelling zijn mogelijk.  

Het Geriatrisch 
Dagziekenhuis 

werkt nauw samen 
met de polikliniek 

Scheutbos en 
het Geriatrisch 

Centrum Scheutbos 
van SILVA medical. 

Het dagziekenhuis 
draagt de 

waarden uit die 
onze aktiviteiten 

kenmerken : Durf, 
Enthousiasme, 

Samenwerking, 
Menselijkheid, 

Vooruitgang. 

De volgende zorgprogramma’s worden u 
aangeboden :

> Evaluatie, behandeling en revalidatie opvolging 
(o.a.psycho-educatie) van cognitieve problemen 
(geheugen, spraak, gedragsveranderingen, 
moeilijkheden bij organisatie van dagelijks leven, enz.) ;

> Evaluatie, behandeling en preventie van valpreventie, 
revalidatie gericht op evenwichtsstoornissen ; 

> Evaluatie, behandeling en revalidatie gericht op urinaire 
incontinentie ; 

> Evaluatie van het voedingspatroon en dieetadvies ;

> Preventieve evaluatie en het aanreiken van aangepaste 
raadgevingen om een maximale zelfredzaamheid te 
blijven behouden met als einddoel “het gezond ouder 
worden” ; 

> Behandeling van osteoporose ; 

> Andere : bloedtransfusie en intraveneuze perfusies 
(ijzer, anti-osteoporose geneesmiddelen) ; 

> Noodzakelijke technische onderzoeken voor het opmaken 
van een diagnose zoals medische beeldvorming, ECG, 
EEG, … , indien nodig organisatie van extern medisch 
onderzoek (MRI) ;

> De artsen van de consulterende specialisten van 
Polikliniek Scheutbos behandelen eveneens patiënten 
opgenomen in het dagziekenhuis. 


