
Silva medical asbl-vzw

sCHeutBos
Geriatrisch ziekenhuis | Hôpital gériatrique
Woonzorgcentrum | Maison de repos et de soins
Polikliniek | Polyclinique

PraktisCHe inLiCHtinGen
Het Geriatrisch Centrum Scheutbos is gespecialiseerd in zorg voor oudere of demente 
personen. Het Centrum beschikt over een Ziekenhuis (120 Sp/G-bedden),   een Polikliniek en een 
Woonzorgcentrum  (137 bedden).

Adres                         

Ziekenhuis - Woonzorgcentrum
1, Gelukkige Grijheidstraat – 1080 Bruxelles

Polikliniek
ferdinand elbersstraat, 24 – 1080 Bruxelles

GPs-adres
f. elbersstraat 24 te 1080 Brussel
GPs-coördinaten: Breedtegraad 50°51’17.135’’ n > Lengtegraad 4°17’30.837’’ o

Bereikbaarheid met de wagen 
(Gratis parking voor bezoekers op de site)
ring Brussel r0, afrit 12 of 13, dilbeek ninove

Bereikbaarheid met de bus of metro
Bus: Lijn 87 Beekkant-simonis, halte ‘elbers’
metro/Bus: metro lijn 1 stockel-Weststation, 2 simonis-elisabeth, 5 Hermann-debroux-erasmus of 
6 koning Boudewijn-elisabeth, halte ‘Beekkant’ + Bus 87, halte ‘elbers’

Bereikbaarheid met de trein
station sint-agatha-Berchem + Bus 87, halte ‘elbers’
station Brussel-Zuid + metro 2-6, halte ‘Beekkant’ + Bus 87, halte ‘elbers’

ConTACT                                    

Administratieve diensten
>  onthaal
 tel. : 02 854 10 10  fax : 02 854 10 92

>  directiesecretariaat: Liliane moens > liliane.moens@silva-medical.be
 tel.: 02 854 12 15

>  verantwoordelijke Human resources : Éric Hamesse > eric.hamesse@silva-medical.be
 tel. : 02 854 10 23 – 010 88 22 07

>  verantwoordelijke Financiële diensten : marleen Loncke > marleen.loncke@silva-medical.be
 tel. : 02 679 08 54

>  verantwoordelijke Facturatie: rita Gysebergt > rita.gysebergt@silva-medical.be
 tel. : 010 88 22 04

>  verantwoordelijke Boekhouding : Gerda Verhasselt > gerda.verhasselt@silva-medical.be
 tel. : 02 854 13 24
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verpleegeenheden in het Ziekenhuis
>  Contact opnemen met een kamer
 sp-dienst: op verzoek krijgt de patiënt een telefoonnummer dat u rechtstreeks kunt bellen vanaf 

een externe lijn
 G-dienst: vanuit het onthaal:  02 854 10 10

> Contact opnemen met een arts : 
 via het onthaal

>  Hoofdgeneesheer : dokter Jean-Claude Lemper > jean-claude.lemper@silva-medical.be
 tel. : 02 854 13 97

>  sociale dienst : nathalie Vantomme > nathalie.vantomme@silva-medical.be
 tel. : 02 854 10 76

Zorgeenheden in het Woonzorgcentrum
>  Contact opnemen met een kamer
 op verzoek krijgt de patiënt een telefoonnummer dat u rechtstreeks kunt bellen vanaf een 

externe lijn 

>  directrice: Jessica Vandenbroucke > jessica.vandenbroucke@silva-medical.be
 tel. : 02 854 13 12

>  sociale dienst : Cristel sojka > cristel.sojka@silva-medical .be
 tel.: 02 854 10 75

Polikliniek
>  een afspraak maken
 tel.: 02 854 10 20
 tel.: 02 854 13 89

BeZoekuren                          

>  Geriatrisch Ziekenhuis scheutbos: 
 van 14u00 tot 20u00 (op weekdagen); van 14u00 tot 19u00 (weekend en feestdagen)

>  Woonzorgcentrum scheutbos: van 11u00 tot 20u00

in elke vestiging kan de bezoeker een maaltijd of een snack gebruiken in onze cafetaria. elke 
vestiging heeft ook een parking voor bezoekers.

omBudsdiensT                    

Wij waken over het naleven van het medisch beroepsgeheim. de patiënt krijgt toegang tot de 
gegevens die op hem/haar betrekking hebben, volgens de door de wet voorziene modaliteiten.
onze ombudsdienst heeft onder andere de volgende taken:
 – eventuele klachten in verband met het respect voor de patiëntenrechten in ontvangst nemen;
 – die klachten behandelen om een oplossing te vinden in het kader van bemiddeling;
 – en bij gebrek aan oplossing, de patiënt informeren over andere mogelijkheden tot klachtenregeling.
 
verantwoordelijke voor de drie vestigingen:        
Catherine Libouton
tel.: 0800 94 375

oPnAmeFormulier                    

Zie website www.silva-medical.be in de rubriek scheutbos > opname.
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