Wekelijkse teamvergadering
Tijdens dit overleg bespreekt de geriater met
het team het effect van uw behandelingsplan en
ontslagregeling.

Ontslag
Op de dag van uw ontslag wordt telefonisch contact
opgenomen met uw huisarts. U krijgt volgende
zaken mee naar huis: een verpleegkundige en paramedische ontslagbrief, een voorlopige medische
ontslagbrief, uw medicatielijst en medicatie.
Uw huisarts krijgt een definitieve ontslagbrief
opgestuurd. Het team zorgt voor continuïteit van
zorg. Indien nodig wordt bijgestuurd.

Praktische informatie
Gelieve volgende benodigdheden mee te brengen:

dag- en nachtkledij, ondergoed, kousen

gesloten schoeisel

toiletgerief, handdoeken, washandjes

medicatielijst

persoonlijke zaken: bril, hoorapparaat, gebit,
prothesen en andere hulpmiddelen, agenda,…

sis-kaart, identiteitskaart

verwijsbrief
We vragen u om zeker dagkledij mee te brengen.
Zo kunnen de dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk weer opgenomen worden. Bovendien is dit
praktischer als u deelneemt aan de activiteiten
en de revalidatie die op de afdeling worden georganiseerd. U zal hiertoe worden gestimuleerd,
gezien dit belangrijk is in uw genezingsproces.

Geld en waardevolle voorwerpen worden best
thuis gelaten. Indien dit niet mogelijk is, gelieve
bij uw aankomst de verpleegkundigen hierover
aan te spreken zodat een veilige oplossing kan
voorzien worden.
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Op afspraak, kan beroep gedaan worden op een
kapper, podoloog of pedicure.

Contact
Campus Sint-Lucas
straat 58: 09-224 51 58
Campus Volkskliniek
Straat 107: 09-224 52 07
Straat 120: 09-224 52 20
Straat 121: 09-224 52 21
Op elke afdeling bevindt zich een onthaal. Bij
vragen kan u hier terecht. De verpleegkundige zal
u zo nodig naar de juiste persoon doorverwijzen.
De bezoekuren zijn doorlopend van 14.00 tot en
met 20.00 uur.
Het team heet u welkom en wenst u een
aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe!

> Opname/transfer

naar de afdeling
geriatrie
Opname/transfer gegevens:
U wordt opgenomen op ….... / ….... / ….....
in de ….........middag op de afdeling

2012

www.azstlucas.be
campus Sint-Lucas
Groenebriel 1, 9000 Gent
campus Volkskliniek
Tichelrei 1, 9000 Gent
tel. 09-224 61 11
info@azstlucas.be

geriatrie op campus ……..................…....
vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

(straat ….................…, kamer……........….)
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Geriatrie
De afdeling geriatrie richt zich tot ouderen waarbij
zowel een veelzijdige als specifieke behandeling
en begeleiding aangewezen is. Het is een acute
hospitalisatieafdeling met een gemiddelde ligduur
van 17 dagen.
Het AZ Sint-Lucas beschikt over vier evenwaardige
geriatrische afdelingen, verdeeld over campus
Sint-Lucas en campus Volkskliniek.

De afdeling
Het doel van een verblijf op de afdeling geriatrie:

Het opstellen van een volledig medisch behandelings- en verzorgingsplan.

Streven naar een maximaal herstel, het behouden of verbeteren van de zelfredzaamheid en
het streven naar een optimale levenskwaliteit.

Streven naar een zo kort mogelijke opnameduur. De opname is tijdelijk, met als doel
nadien terug te keren naar huis of een thuisvervangend milieu.

Verderzetten van een reeds opgestarte behandeling of onderzoeken na een transfer van een
andere afdeling.

Geriatrie

Het team

De diëtist

Naast de lichamelijke problematiek wordt er ook
aandacht besteed aan het psychisch en sociaal
functioneren.
Uw behandeling en verzorging worden verzekerd
door een team, samengesteld uit diverse disciplines.

De psycholoog

De geriater
De geriater is de coördinator-arts van het team
en evalueert dagelijks uw gezondheidstoestand.

De verpleeg- en zorgkundigen
De verpleeg- en zorgkundigen, onder leiding van
een dienstverantwoordelijke, staan 24 uur op 24
in voor een kwalitatieve verzorging en behandeling.

De kinesitherapeut en ergotherapeut
De geriatrische revalidatie omvat bewegingstherapie (actieve oefentherapie ter bevordering van
mobiliteit, kracht, evenwicht en gangrevalidatie)
en het oefenen van activiteiten uit het dagelijkse
leven zoals zelfzorg, zich verplaatsen, geheugen,
... Dit met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te verbeteren of te behouden. De
revalidatie gebeurt zowel in de oefenzaal als in
de dagzaal, individueel en in groep. Ook wordt er
hulpmiddeladvies gegeven.
Opgelet! De afdeling geriatrie is geen revalidatiecentrum.

De logopedist
De afdeling is aangepast aan de noden van de
oudere patiënt: handleuningen in de gangen,
verhoogde toiletten, ...

De logopedist staat in voor het onderzoeken, voor
de behandeling en het adviseren van patiënten
met taal-, spraak-, stem- en/of slikproblemen.

De diëtist voorziet advies en begeleiding bij problemen met ondervoeding, overvoeding,… De
diëtist zal een risicoscreening uitvoeren om dan
een aangepast dieet in te stellen.

Bij psychische moeilijkheden kan een gesprek
met de psycholoog een steun betekenen. De
psycholoog staat in voor begeleiding, eventuele
doorverwijzing en neuropsychologische onderzoeken. U kan zelf een gesprek aanvragen via de
verpleegkundige of de geriater.

De sociale dienst
Een maatschappelijk assistent kan in samenspraak met u, de familie en bestaande thuiszorgdiensten uw ontslag voorbereiden (thuishulp, verblijf in een herstelkuuroord, revalidatiecentrum,
kortverblijf,…).

