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Beste patiënt,
De bevolking wordt alsmaar ouder. Ouderdomskwaaltjes zoals vergeetachtigheid
of herhaald vallen vereisen niet altijd een klassieke ziekenhuisopname. Zeker op
hogere leeftijd heeft de klassieke opname mét overnachting in het ziekenhuis meer
nadelen dan voordelen (zoals verwardheid).
Vaak is het stellen van een diagnose en de opstart van een passende behandeling al
mogelijk tijdens een dagopname in ons geriatrisch dagziekenhuis.

Wie kan in het geriatrisch dagziekenhuis terecht?
Het geriatrisch dagziekenhuis richt zich op patiënten vanaf 70 jaar. Indien iemand
jonger is dan 70 jaar en een geriatrisch risicoprofiel heeft, kan hij/zij natuurlijk ook
terecht in het geriatrisch dagziekenhuis.
Je vertoont een geriatrisch risicoprofiel indien:
• er sprake is van een cognitieve stoornis
• je alleenwonend bent of geen hulp van een inwonende partner of familielid
mogelijk is
• je moeilijkheden ondervindt met stappen of indien je de afgelopen 6 maanden
gevallen bent
• je de afgelopen 3 maanden gehospitaliseerd bent geweest
• je meer dan 5 geneesmiddelen gebruikt

Waarvoor kan je momenteel terecht in het geriatrisch dagziekenhuis?
Het geriatrisch dagziekenhuis omvat verscheidene zorgtrajecten:
• de geheugenkliniek
• de valkliniek
• toediening van intraveneuze medicatie: Aclasta®, Venofer®,…
• bloedtransfusies
• verscheidene onderzoeken gecombineerd op 1 dag
• een diagnostisch bilan

Het multidisciplinair team
In het geriatrisch dagziekenhuis word je met de beste zorg omringd door een multidisciplinair team van artsen en zorgverleners van verschillende medische disciplines.
Onze zorgverleners hebben regelmatig overleg en werken voor elke patiënt een
behandeling op maat uit, die zo goed mogelijk aansluit bij jouw specifieke noden en
wensen.
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Tijdens de toerronde van de arts heb je de kans vragen te stellen over jouw gezondheidstoestand, de onderzoeken of de behandeling die je ondergaat. De arts wordt
bijgestaan door een verpleegkundige, een ergotherapeut, een sociaal medewerker,
een kinesist, een diëtist en een logopedist.
De verpleegkundige is volledig op de hoogte van jouw gezondheidstoestand en de
te volgen behandeling en/of onderzoeken. Stel gerust vragen, we zijn er om jou te
helpen!

Het verloop van de dag
Je wordt opgewacht op de afdeling door een verpleegkundige die met jou de
dagindeling overloopt. Deze verpleegkundige zal jou de ganse dag begeleiden en is
dus ook jouw vast aanspreekpunt. Het is wenselijk dat je je laat vergezellen door
een begeleider.
Als je nuchter moet zijn, krijg je na het onderzoek een ontbijt. We serveren ook
altijd een middagmaal als je een ganse dag op onze afdeling verblijft. Je begeleider
kan voor een maaltijd terecht in de bezoekerscafetaria of zelf een lunchpakket
meebrengen.
Tussen de onderzoeken, behandelingen
en/of revalidatiemomenten door kan je
comfortabel ontspannen in een
aangepaste relaxzetel. Indien je bijzondere zorg of geneesmiddelen nodig
hebt, zal de verpleegkundige jou hierbij
helpen. Belangrijk is dat je de verpleegkundige hiervan op de hoogte brengt
bij aankomst op de afdeling. Jouw
begeleider kan de dag samen met jou
doorbrengen op de afdeling en je
begeleiden tijdens de onderzoeken.
Je kan steeds een gesprek aanvragen met onze sociaal medewerker om de
thuissituatie of extra professionele zorg te bespreken. Wanneer alle onderzoeken
en gesprekken afgerond zijn, komt de geriater langs voor het gesprek waarin de
onderzoeksresultaten met jou en jouw begeleider worden besproken en adviezen
worden gegeven. Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gepland. Aansluitend kan
je naar huis terugkeren.
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Praktische afspraken
We vragen je volgende zaken mee te brengen:
• identiteitskaart
• hoorapparaat
• verwijsbrief huisarts
• rollator, kruk of stok
• tandprothese
• medicatielijst en de medicatie zelf
• bril en/of leesbril

Annulatie
Ben je op de dag van het onderzoek ziek of kan je niet komen? Laat dan zo snel
mogelijk iets weten, anders wordt er een forfait aangerekend.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met een medewerker. We zijn er om je te helpen!
•
•

telefoon:
e-mail:

03 880 90 69 (tijdens weekdagen van 08.00u tot 16.00u)
gzp@hfr.be
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