DAGZIEKENHUIS

Geriatrie

Wij verwachten u
aan de opnamedienst,
straat 60
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DAGZIEKENHUIS geriatrie
In deze folder vindt u praktische informatie om u
voor te bereiden op uw dagopname.
Doelstelling

van osteoporose en opmaak van
een valbilan-valkliniek

Het dagziekenhuis geriatrie
streeft ernaar om 75-plussers

• Verminderde zelfredzaamheid

een kwaliteitsvolle zorg aan te

• Algemene achteruitgang

bieden. Het doel is een traditionele

• Blaasproblemen en urineverlies

ziekenhuisopname te vermijden,

• Pijn

in te korten of een opname in een

• Gewichtsverlies, ondervoeding,

woonzorgcentrum uit te stellen.

slikstoornissen
• Complexe, chronische wondzorg

U kunt bij ons terecht voor diagnose,

• Oncologische problematiek

therapie, revalidatie alsook voor

• Opvolging van een complexe thuiszorg

pre-operatieve onderzoeken en een

• Opvolging na een ingrijpende

infuustherapie. Meerdere afspraken

ziekenhuisopname

en onderzoeken worden op één

• Evaluatie van uw medicatieschema

dag gepland.

• Chronische aandoeningen

Een multidisciplinair team bestaande

• ‘kwetsbare’ ouderen

uit een arts-geriater, geriatrisch
verpleegkundige, psycholoog,

Uw behandelend arts neemt contact

kinesitherapeut, ergotherapeut, diëtist,

op voor het maken van een afspraak.

logopedist, wondzorgspecialist,

Het team stelt samen met hem een

apotheker en sociaal assistent zal

programma op.

adviezen voorstellen.
U kunt bij ons terecht vanuit uw
Wij hebben specifieke aandacht voor:

thuisomgeving of vanuit een

• Geheugen- en stemmingsstoornissen

thuisvervangende omgeving. Indien het

via het zorgtraject cognitie
• Gangproblemen met opsporen

nodig is, is het aangeraden u te laten
vergezellen door één begeleider.

Wat brengt u mee?

Verloop van de dag

• Uw identiteitskaart

U schrijft zich eerst in op straat 60.

• Uw medicatie voor de huidige dag

Het dagziekenhuis is voorzien van alle

• Een recente en volledige medicatielijst

comfort en er heerst een huiselijke,

• De verwijsbrief van uw huisarts

rustige sfeer.

• Kunstgebit, hoorapparaat, leesbril
• (Vlotte) dagkledij en gesloten
schoeisel

Bij aankomst in het dagziekenhuis wordt
de dagindeling met u overlopen. Indien
u nuchter dient te komen, wordt u later
een ontbijt aangeboden.
Wij zullen een bevraging doen om een
zo goed mogelijk zicht te krijgen op uw
fysieke, mentale en sociale toestand.
Een middagmaal wordt voor u voorzien.
In de loop van de dag wordt u naar
verschillende onderzoeken begeleid en/
of krijgt u de nodige behandeling.
Een voorlopige medische ontslagbrief,
een verpleegkundige ontslagbrief en
een aangepaste medicatielijst worden u
meegegeven. Een definitieve medische
ontslagbrief met alle resultaten van de
onderzoeken en eventuele behandelingen
wordt opgestuurd naar uw huisarts.

Contact en openingsuren
Dagziekenhuis Geriatrie
straat 44
AZ Sint-Lucas & Volkskliniek,
Campus Sint-Lucas,
Groenebriel 1,
9000 Gent
T 09 224 51 59
F 09 224 58 95
E dagkliniekgeriatrie@azstlucas.be
W	www.azstlucas.be
(doorklikken naar geriatrie)
maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u

Deze folder is een uitgave

Wij wensen u
een aangenaam verblijf!

van het zorgprogramma voor
de geriatrische patiënt

vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Campus Sint-Lucas

Campus Volkskliniek

Groenebriel 1

Tichelrei 1

T 09 224 61 11

9000 Gent

9000 Gent

E info@azstlucas.be
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