WAT MOET IK
MEENEMEN?
Medische gegevens
•
•

•

Identiteitskaart.
De medicatielijst en de
medicatie voor die dag. Ook
indien je niet nuchter moet zijn,
je neemt deze op eigen
verantwoordelijkheid in.
Eventueel brief van de
verwijzende arts of ontslagbrief
van de vorige opname.

Persoonlijk
•
•
•

•

Geen waardevolle voorwerpen
aandoen of meebrengen.
Geen nachtkleding
meebrengen.
Telefoonnummer van
contactpersonen.(familie of
naaste)
Leesboek, kruiswoordraadsels,
andere, … om je wachttijd
aangenamer te maken.

ONTSLAG
De geriater stuurt bij ontslag steeds een
ontslagbrief naar jouw huisarts, met
informatie over het behandelingsplan.

VERVOER
Jouw familie of naasten kunnen je naar het
ziekenhuis brengen.
Indien je vervoerproblemen hebt, kan je
telefonisch contact opnemen met de
verpleegkundige van het geriatrisch
daghospitaal. Samen met jou zal de meest
aangewezen oplossing gezocht worden.

VRAGEN EN OPMERKINGEN
Voor vragen kan je terecht bij de
verpleegkundige van het daghospitaal.

GERIATRISCH DAGHOSPITAAL
Van maandag tot vrijdag:
8.00u - 16.30u
016/20 99 36

GERIATRISCH DAGHOSPITAAL
EEN BEHANDELING OP MAAT

DOELSTELLING

•

In het geriatrisch daghospitaal kan je met
lichamelijke, psychische en/of sociale
problemen gedurende 1 dag comfortabel
en rustig opgenomen worden.

•

Het medische aanbod bestaat zowel uit
revalidatie, diagnose en/of therapie.
De geriater werkt samen met een team
van hulpverleners bestaande uit:
verpleegkundigen, kinesist,
ergotherapeut, psycholoog en sociaal
assistent.

•

Indien je komt voor een geheugenraadpleging.
Patiënten die na een revalidatiefase
nog door verschillende hulpverleners
opgevolgd moeten worden.
Patiënten die technische
onderzoeken nodig hebben zoals o.a.
pleurapunctie, beenmergpunctie,
gastroscopie.

HET VERBLIJF
Nadat je je hebt ingeschreven aan het onthaal
(gebouw O, gelijkvloers), kom je naar de
afdeling van het geriatrisch daghospitaal.
Deze bevindt zich op de tweede verdieping
van gebouw A.
Tijdens de dagopname verblijf je in een kamer
met bed of relaxzetel. Er is een televisie
aanwezig op de kamer.

HOE WORDT EEN
DAGOPNAME GEPLAND ?

Er wordt een maaltijd voorzien. Dit kan zowel
een warme maaltijd of een broodmaaltijd zijn.
Jouw begeleid(st)er heeft de mogelijkheid om
te eten in het cafetaria.

DOELGROEP

Jouw huisarts of familie neemt contact op
met de verpleegkundige van het geriatrisch
daghospitaal. (Tel: 016/20 99 36)

Zowel de geriater als de andere geneesheerspecialisten kunnen een consultatie
aanrekenen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een
dagopname in het geriatrisch
daghospitaal?

Indien je de afspraak niet kan nakomen
gelieve zo vlug mogelijk te verwittigen.

Ook de eventuele medisch-technische
onderzoeken zoals labo, medische
beeldvorming ed. zijn ten laste van de patiënt.

•

•
•
•

Indien je verschillende
onderzoeken op 1 dag moet
ondergaan. Tussendoor kan je
comfortabel wachten in het
daghospitaal in plaats van in een
wachtzaal.
Indien je een bloedtransfusie
nodig hebt.
Indien je medicatie via infuus
moet krijgen.
Indien je fysische, psychische en/of
mentale problemen ondervindt.

1 familielid of naaste is volledig vrij om
gedurende de dagopname bij jou te blijven.
Ook kan men je ’s morgens brengen, en een
uur afspreken wanneer je terug mag
afgehaald worden.

