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- Patiëntinformatie -

WELKOM OP HET GERIATRISCH
DAGZIEKENHUIS
Op het geriatrisch dagziekenhuis kan u als 75plusser, na verwijzing door de huisarts, terecht
voor diagnose, behandeling en revalidatie.
U wordt gedurende enkele uren opgenomen
op het geriatrisch dagziekenhuis om een
bepaald probleem te onderzoeken of een
bepaalde behandeling te ondergaan.

Doelstelling
Het doel van het geriatrisch dagziekenhuis is
om langdurige opname in het ziekenhuis te
voorkomen en/of om de onderzoeken te
bundelen op één dag om zo meerdere
verplaatsingen naar het ziekenhuis te
vermijden.
De arts, de verpleegkundige, de kinesist(e), de
logopedist(e), de psycholo(o)g(e), de sociale
assistent(e) en de ergotherapeut€ staan klaar
om u te helpen.

Werking

Wat brengt u mee?

Het team biedt kwaliteitsvolle zorg aan met
aandacht voor:

Administratieve gegevens:










Geheugenstoornissen
Voedingsproblemen
Gangstoornissen
Slikstoornissen
Bloedtransfusie
Pré-operatieve onderzoeken
Intraveneuze medicatie
….

Op het einde van de dag worden de resultaten
besproken met het voltallige team en wordt u
advies op maat gegeven.

Verloop van de dag
U schrijft zich vooraf in aan het onthaal/de
opnamedienst.
In het geriatrisch dagziekenhuis wordt u
onthaald door een verpleegkundige die met u
het verloop van de dag doorneemt.
Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we
een zo goed mogelijk zicht te krijgen op uw
mentale, fysieke en sociale toestand.
Een middagmaal wordt voor u voorzien. Uw
begeleider kan een maaltijd verkrijgen in de
cafetaria.
U ontvangt een medische ontslagbrief, een
verpleegkundige
ontslagbrief
en
een
aangepaste medicatielijst. Alle resultaten,
onderzoeken en eventueel behandelingen
worden opgestuurd naar uw huisarts.
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Identiteitskaart
Recente medicatielijst
Verwijsbrief van uw huisarts
Bloedgroepkaart
Verpleegkundige gegevens vanuit WZC
….

Hulpmiddelen en medicatie
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Medicatie voor de huidige dag
Tandprothese
Hoorapparaat
Bril
Oogdruppels (indien nodig)
Dagkledij en gesloten schoeisel
Hulpmiddelen: loopkader, kruk, … .
….

