HET ZORGPROGRAMMA GERIATRIE
De zorgverlening van het AZ Jan Palfijn
Gent richt zich voor een belangrijk deel
op de geriatrische patiënt. 75-plussers
kunnen vertrouwen op onze specifieke
ervaring en gebruik maken van het aanbod
vanuit het ‘zorgprogramma geriatrie’. Het
Dagziekenhuis Geriatrie maakt deel uit van
dit zorgprogramma.
Onze

geriatrische

U heeft een afspraak in het
Dagziekenhuis Geriatrie
Naam: ..........................................................

snel en
persoonlijk

Voornaam: ..................................................
U wordt bij ons verwacht op:

revalidatie

...... / ...... / ............ om ............ uur
patiënten

kunnen

daarnaast ook een beroep doen op:
`` gespecialiseerde consultaties
bij een geriater
`` deskundige verzorging
op onze verpleegafdelingen
`` begeleiding bij herstel

Nuchter

ja		 nee

diagnose

Notitie

therapie

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

op onze revalidatie-afdelingen
interne en externe liaison geriatrie
Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen
met andere zorginstellingen zoals woon- en
zorgcentra, lokale dienstencentra en het UZ
Gent.

Dagziekenhuis Geriatrie
T +32 (0)9 224 83 63 (8u-16u)
dagziekenhuis.geriatrie@janpalfijngent.be
Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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`` ondersteuning en screening door de

Geriatrie
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ondertitel brochure
Dagziekenhuis
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

DAGZIEKENHUIS GERIATRIE
In het Dagziekenhuis Geriatrie onderzoeken en
begeleiden we u op een snelle en persoonlijke
manier. Het team bestaat uit een geriater,
ergotherapeut,

kinesist,

maatschappelijk

assistent, psycholoog, diëtist, logopedist en
verpleegkundigen.
Er wordt eveneens overlegd met artsen uit
andere medische disciplines. De opname en
behandeling gebeurt steeds in samenspraak
met de huisarts en andere zorgpartners.
Al uw contacten met de leden van het team
worden op één dag ingepland. Zo hoeft u
niet in het ziekenhuis te overnachten, kunt u
snel terug naar uw thuissituatie en wordt uw
dagritme zo min mogelijk verstoord.

1. Diagnose

specialist of na een consultatie bij een

`` verschillende onderzoeken en/of

geriater. U meldt zich op de afgesproken dag

consultaties op één dag

bij de dienst Inschrijvingen in de centrale

`` preoperatieve onderzoeken

inkomhal. Nadien wordt u verwelkomd in het

`` multidisciplinaire evaluatie van

Dagziekenhuis Geriatrie.

bijvoorbeeld incontinentie, malnutritie,
valproblematiek en cognitieve problemen
`` ....
2. Therapie
`` complexe wondzorg
`` transfusie
`` intraveneuze medicatie
`` plaatsen en/of vervangen van katheters
en sondes

therapie en/of revalidatie. Maar ook voor
preoperatieve onderzoeken en intraveneuze
behandelingen staat het team klaar.

in

het

Dagziekenhuis

Geriatrie krijgt u één aanspreekpunt. Deze
verpleegkundige begeleidt u doorheen de
dag.

WAT BRENGT U MEE?
`` identiteitskaart
`` bloedgroepkaart

3. Revalidatie

`` medicatie en medicatielijst

`` na een CVA/TIA (hersenberoerte)

`` gesloten schoeisel, bril, hoorapparaat...

`` na een val

`` (verwijsbrief van de behandelende arts)

`` na een orthopedische ingreep
`` ...

Naargelang uw situatie kunt u in het
Dagziekenhuis Geriatrie terecht voor diagnose,

aankomst

`` ...

`` bij geheugenproblemen

AANBOD

Bij

OPNAME

VERBLIJF
De verpleegkundige die u verwelkomt,
overloopt met u de dagindeling.

Als u

nuchter moet zijn, krijgt u na het onderzoek

Een opname in het Dagziekenhuis Geriatrie

een ontbijt. We serveren u altijd een

gebeurt altijd via de huisarts, de geneesheer-

middagmaal. U mag zich laten vergezellen
door één begeleider.

