Dienst geriatrie

Geriatrisch dagziekenhuis
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Het geriatrisch
dagziekenhuis
Het geriatrisch dagziekenhuis richt zich op
de oudere populatie met acute of chronische aandoeningen. Voor deze populatie is
vaak een multidisciplinaire aanpak aangewezen en deze kan in het dagziekenhuis
aangeboden worden.
Verder kunnen oudere patiënten die
verschillende onderzoeken op 1 dag
moeten ondergaan of een intraveneuze
behandeling nodig hebben in het geriatrisch dagziekenhuis terecht.

Je wordt in het geriatrisch dagziekenhuis
op een comfortabele manier opgenomen
voor een diagnose of behandeling, de
opname duurt van enkele uren tot een
volledig dag.
Je kan bij ons terecht vanuit je thuisomgeving, maar evengoed vanuit revalidatie,
herstel of het woonzorgcentrum.
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Doelgroep
Je kan bij ons terecht voor:
Diagnostische programma’s:
•
valkliniek
•
frailty
•
geheugenkliniek
•
anorexie en vermagering
•
osteoporose
•
anemie
•
polyfarmacie
•
algemeen internistisch nazicht
Therapeutische programma’s:
•
toediening van intraveneuze
medicatie: bv. in kader van behandeling van osteoporose of ijzergebrek
•
bloedtransfusie
•
wondproblemen
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Aanvraag tot
opname
De vraag tot opname in het dagziekenhuis
kan bij voorkeur door jou, in samenspraak
met je huisarts, worden gesteld. Tijdens
het overleg tussen jouw huisarts en de
geriater kunnen duidelijke afspraken
gemaakt worden betreffende noodzakelijke 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 zorgverleners (kinesist, ergotherapeut, sociaal
werker, diëtist, …) aanwezig zijn tijdens je
dagopname.

Waar?
campus Rumst
‘s Herenbaan 172, 2840 Rumst

campus Bornem
Kasteelstraat 23, 2880 Bornem

campus Willebroek
Tisseltsesteenweg 27, 2830 Willebroek

De verpleegkundige van het dagziekenhuis
zoekt samen met jou of je mantelzorger
een gepaste datum.
Op de dag van jouw afspraak meld je je
aan de ziekenhuisreceptie, van waaruit je
naar de afdeling zal begeleid worden.
Maaltijden zijn voorzien volgens de duur
van je verblijf en dieetvoeding is uiteraard
mogelijk.
Op het einde van de dag worden de
resultaten verzameld en samen met jou
en de geriater besproken. Deze worden
zo spoedig mogelijk aan jouw huisarts
meegedeeld.
Indien nodig ontvang je rechtstreeks
belangrijke documenten en/of informatie
bij ontslag.
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Hoe
maak je een
afspraak?
Campus Rumst:
Het geriatrisch dagziekenhuis is
alle werkdagen geopend. Je kan
ons op deze dagen bereiken van
08.00u tot 16.00u op het telefoonnummer 03 880 90 69.

Wat breng
ik mee?
•
•
•
•

•
•

Campus Bornem/Willebroek:
Het dagziekenhuis geriatrie is
geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag. Je kan ons op deze
dagen bereiken van 07.30u tot
15.30u op het telefoonnummer
03 860 37 52.

•
•
•
•
•

Vermeld
duidelijk
eventuele
allergieën!
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identiteitskaart
bloedgroepkaart
verwijsbrief huisarts of specialist
ingevuld formulier thuismedicatie
(indien door jouw huisarts of specialist meegegeven)
resultaten van vorige onderzoeken
die belangrijk zijn
zorgmap van de thuisverpleegkundige
(indien deze gebruikt wordt) of informatie van het woonzorgcentrum
loszittende dagkledij
eventueel wat lectuur
nuttige telefoonnummers (onder
andere van jouw vervoer)
eigen hulpmiddelen: hoorapparaat,
brillen, loophulpmiddel, ...
breng geen waardevolle spullen of
geld mee

AZ Rivierenland is als
dynamisch ziekenhuis
jouw partner in de zorg
Samen met ons netwerk van zorgverleners garanderen 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
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