Contact
Neem gerust contact op met ons als u nog bijkomende informatie
wenst. Het dagziekenhuis is elke werkdag telefonisch te bereiken van
8 uur tot 16 uur.
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Dagziekenhuis geriatrie interne geneeskunde
informatie

voor

patiënten

Inleiding

Het geriatrisch dagziekenhuis richt zich tot de oudere patiënt
met medisch-geriatrische klachten die ambulant onderzocht
en behandeld kunnen worden. Uw (huis)arts maakt een
afspraak in het dagziekenhuis. Hierbij wordt het programma
van de dagopname al zoveel mogelijk vastgelegd. Er wordt
geprobeerd om alle noodzakelijke onderzoeken op één dag
te plannen.

Gedurende uw verblijf wordt u verzorgd en begeleid door ons
team dat kan bestaan uit een geriater, een geriater in opleiding, een
verpleegkundige, een neuropsycholoog, een kinesist, een ergotherapeut, een diëtist en een sociaal werker. Wanneer alle onderzoeken
niet op één dag kunnen uitgevoerd worden of wanneer voor complexe problemen bijkomend onderzoek nodig is, wordt een afspraak
gemaakt voor een tweede dag.
U wordt best vergezeld door een persoon die goed op de hoogte is
van uw huidige gezondheidstoestand, hoewel deze niet de hele dag
aanwezig hoeft te zijn in het dagziekenhuis.

Deze folder geeft u praktische informatie, zodat u zich optimaal kan
voorbereiden op uw dagopname.

Verloop van de dag

Dagindeling

Inschrijving

Conform uw afspraak zal u zo snel mogelijk door de arts
gezien worden, eventueel begeleid door uw vertrouwenspersoon.
Eventuele bijkomende onderzoeken zullen in de mate van het mogelijke diezelfde dag uitgevoerd worden. Tegen de late voormiddag
wordt uw dossier met de supervisor besproken en daarna met u.
U zal meestal op of na de middag het ziekenhuis kunnen verlaten.
Maar dit is afhankelijk van uw onderzoeken en kan soms uitlopen
tot de vooravond.

Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich eerst in bij de centrale
inschrijvingen aan de hoofdingang.
Daarna gaat u naar het dagziekenhuis. Bij de inschrijving krijgt u meer
informatie over de juiste locatie. Aan het onthaal kunt u begeleiding
vragen tot aan het dagziekenhuis.

Wat brengt u mee?

U kan altijd koffie of thee krijgen. ’s Middags krijgt u een broodmaaltijd met soep aangeboden. Begeleidende personen kunnen voor een
maaltijd terecht in de bezoekerscafetaria.

✗ Identiteitskaart
✗ SIS-kaart
✗ Overzicht van uw medicatie
✗ Alle medicijnen die u normaal thuis neemt
✗ Eventuele loophulpmiddelen van thuis (looprek, rollator,
stok, krukken …)
✗ (Lees)bril of hoorapparaat
✗ Eventuele verwijsbrief van uw (huis)arts
✗ Gemakkelijke kleding en gesloten schoenen

Geld en waardevolle voorwerpen kan u beter thuislaten.

Ontslag
U kan het ziekenhuis verlaten na overleg met de behandelende arts.
Alle resultaten van de onderzoeken of behandeling worden opgestuurd naar uw huisarts. Als u de afdeling verlaat, hoeft u niet meer
naar de opnamedienst of naar de kassa te gaan.

Voor bijkomende informatie, voorschriften of attesten kan u
terecht bij de verpleegkundige van het dagziekenhuis.

