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Geriatrisch daghospitaal
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Het geriatrisch 
daghospitaal 
Onze bevolking wordt alsmaar ouder. 
Dit gaat veelal gepaard met specifieke 
problemen en ziektes zoals vergeten, 
herhaald vallen enz. 

Niet elk van deze problemen vereist 
een klassieke ziekenhuisopname. In vele 
gevallen stelt men een diagnose en kan 
er een passende behandeling worden 
voorgesteld tijdens een dagopname. Zeker 
op hoge leeftijd heeft de klassieke opname 
mét overnachting in het ziekenhuis meer 
nadelen dan voordelen (bv. verwardheid). 

Het geriatrisch dagziekenhuis biedt een 
alternatief voor de klassieke opname. 
Tijdens deze dagopname zal het geria-
trisch team ernaar streven alle noodzake-
lijke onderzoeken met betrekking tot uw 
medische en sociale problemen op één dag 
te laten doorgaan.

In samenspraak met uw huisarts, die 
het eerste aanspreekpunt blijft voor 
uw gezondheidsproblemen, kan een 
programma op maat uitgewerkt worden, 
rekening houdend met uw eigen wensen 
en beperkingen.

Het is daarenboven ook mogelijk om 
tijdens deze dagopname behandelingen 
(bv. bloedtransfusie) te ondergaan. 
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Doelgroep
U kan bij ons terecht voor:

Diagnostische programma’s: 
• Herhaald vallen 
• Frailty 
• Geheugenproblemen 
• Anorexie en vermagering 
• Osteoporose 
• Anemie 
• Polyfarmacie 
• Algemeen internistisch nazicht 

Therapeutische programma’s: 
• Transfusie bloed/ijzer 
• Bisfosfonaattoediening 
• Wondproblemen 

Aanvraag tot 
opname
De vraag tot opname in het dagziekenhuis 
kan bij voorkeur door u, in samenspraak 
met uw huisarts, worden gesteld. Tijdens 
het overleg tussen uw huisarts en de 
geriater kunnen duidelijke afspraken 
gemaakt worden betreffende noodzake-
lijke onderzoeken en/of behandeling. 

Op die manier krijgt de geriater een inzicht 
in de uitgebreidheid van de problematiek, 
zodat noodzakelijke onderzoeken kunnen 
gepland worden en de nodige zorgver-
leners (kinesist, ergotherapeut, sociaal 
werker, diëtist, …) aanwezig zijn tijdens uw 
dagopname.



5

Waar?
Het daghospitaal geriatrie van AZ 
Rivierenland is gehuisvest op 

campus Willebroek, 
Tisseltsesteenweg 27, 2830 Willebroek

campus Bornem, 
Kasteelstraat 23, 2880 Bornem

De verpleegkundige van het daghospitaal 
zoekt samen met u of uw mantelzorger 
een gepaste datum.

Op de dag van uw afspraak meldt u zich 
aan de ziekenhuisreceptie, van waaruit u 
naar de afdeling zal begeleid worden.
 
Maaltijden zijn voorzien volgens de 
duur van uw verblijf en dieetvoeding is 
uiteraard mogelijk.

Op het einde van de dag worden de 
resultaten verzameld en deze worden zo 
spoedig mogelijk aan uw huisarts meege-
deeld. 

Indien nodig ontvangt u rechtstreeks 
belangrijke documenten en/of informatie 
bij ontslag.
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Hoe 
maakt u een 
afspraak?
Op dinsdag, donderdag en 
vrijdag zijn wij geopend.

Op deze dagen kan u ons 
bereiken van 07.30u tot 15.30u 
op het telefoonnummer 03 860 
37 52.

Buiten deze uren zal u terecht-
komen op het algemeen tele-
foonnummer van het ziekenhuis 
(campus Bornem 03 890 16 11). 

Onze Opnamedienst zal u dan 
vragen om contact op te nemen 
met het Geriatrisch Daghospitaal 
binnen de openingsuren (zie 
hierboven).

Wat breng
ik mee?
• identiteitskaart
• bloedgroepkaart
• ingevuld formulier thuismedicatie 

(indien door uw huisarts of specialist 
meegegeven). U kan dit ook uitprinten 
via de website van het ziekenhuis 
(www.az rivierenland.be) onder de 
rubriek formulieren”.

• resultaten van vorige onderzoeken 
die belangrijk zijn

• zorgmap van de thuisverpleegkundige 
(indien deze gebruikt wordt) of infor-
matie van het woonzorgcentrum

• loszittende dagkledij
• eventueel wat lectuur
• nuttige telefoonnummers (o.a. van 

uw vervoer)
• eigen hulpmiddelen: hoorapparaat, 

brillen, loophulpmiddel, ...
• breng geen waardevolle spullen of 

geld mee
• vermeld duidelijk eventuële allergieën
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AZ Rivierenland is als 
dynamisch ziekenhuis 
jouw partner in de zorg
Samen met ons netwerk van zorgverleners garande-
ren onze medewerkers kwaliteitsvolle en veilige zorg 
voor elke patiënt dicht bij huis.
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Wij wensen jou een 
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!

CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken) 

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11 

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 


