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Wat is het geriatrisch dagziekenhuis?
Het geriatrisch dagziekenhuis biedt aan senioren de mogelijkheid om in een rustige omgeving
een aantal onderzoeken of behandelingen te ondergaan, die beperkt van duur zijn en geen
overnachting in het ziekenhuis vergen. Deze dienst beschikt over drie kamers met bed en
relaxzetel, een dagzaal en diverse onderzoekslokalen. Een verpleegkundig team waarborgt de
continue zorg en begeleiding.
Waarvoor kunt u terecht in het geriatrisch dagziekenhuis?
U kunt terecht voor onderzoeken en behandeling i.v.m. geriatrische problemen:








het geheugen (dementie, verwardheid)
gang -en valproblematiek
osteoporose
algemene achteruitgang
onderzoeken in voorbereiding van een heelkundige ingreep
een combinatie van onderzoeken en specifieke consultaties, die op één dag georganiseerd
worden ten einde de verplaatsingen naar het ziekenhuis te beperken
zelfredzaamheid in de thuissituatie en bepalen van eventuele hulpmiddelen om in de
vertrouwde omgeving te kunnen wonen

U kunt er ook terecht voor behandelingen zoals:
 transfusie
 pijnbehandeling
 medicatietoediening via een infuus zoals bisfosfonaten
Wie werkt er in het geriatrisch dagziekenhuis?
Het multidisciplinair team bestaat uit artsen (geriaters) alsook uit verpleegkundigen met specifieke
geriatrische ervaring, psychologen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. Desgewenst kunnen
ook andere artsen en medewerkers, zoals de sociale dienst, de logopediste, de diëtiste, … bij uw
zorg betrokken worden.
Wat zijn de openingsuren?
Van 8u30 tot 17u00 en dit op maandag en donderdag.
Op andere weekdagen is er een telefonische permanentie, op dinsdag en vrijdag van 9u00 16u00 en op woensdag van 9u00 - 12u00.

Hoe kan een afspraak aangevraagd worden?
Een opname op het geriatrisch dagziekenhuis kan door de geriater geboekt worden of door uw
huisarts. Hiertoe volstaat een telefonisch contact met de coördinerende verpleegkundige of een email gericht aan het geriatrisch dagziekenhuis of de geriater. Indien uw huisarts een opname plant,
zal hij u een verwijsbrief meegeven.
Bij controlebezoeken kan deze afspraak ook door de patiënt of zijn familie gemaakt worden.
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Hoe verloopt de opname?
U meldt zich aan de incheck balie van het ziekenhuis. Na uw inschrijving zal de receptioniste u
doorverwijzen naar route 80. Het geriatrisch dagziekenhuis is gelegen op het gelijkvloers. Voor
personen met geheugenproblemen vragen we dat er een nabij familielid of naaste bij de opname
aanwezig is. Dit opdat de inschrijving en het verschaffen van essentiële data correct kan verlopen.
Wanneer mag u het geriatrisch dagziekenhuis verlaten?
U mag het ziekenhuis verlaten na toestemming van de behandelende arts. Een opname kan de
hele dag duren. Deze arts zal u ook de eventuele voorlopige resultaten van de onderzoeken
meedelen. U krijgt de ontslagbrief bestemd voor de huisarts mee. Soms wordt deze opgestuurd.
Bij problemen na ontslag kunt u terecht bij uw huisarts en/of uw behandelende arts.

De eventuele tussenkomsten, indien u gebruik maakt van een ambulance dienst?
De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in het vervoer naar en van het geriatrisch
dagziekenhuis. Voor meer informatie neemt u best VOORAF contact op met uw mutualiteit. Indien
u hieromtrent nog vragen heeft mag u ook contact opnemen met de verpleegkundige van het
geriatrisch dagziekenhuis.
Praktisch
Breng mee:











Identiteitskaart
Verwijsbrief van de huisarts
Naam en telefoonnummer van een contactpersoon
Recente bloeduitslagen, allergiekaart
Medicatielijst en medicatie voor 1 dag
Eventuele prothesen of hulpmiddelen zoals hoorapparaat, leesbril, communicatieschrift
thuiszorg.
Eventueel een boek voor de mantelzorger (dagziekenhuis).
Draag geen juwelen.
Draag makkelijke kleding en stevige schoenen.
U krijgt over de middag een maaltijd. Uw naaste kan desgewenst een maaltijd nuttigen in de
bistro van het ziekenhuis.

Nog vragen?
Indien u nog meer informatie wenst, contacteer ons tijdens de openingsuren.
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