GERIATRISCH

Wanneer is een opname mogelijk?

Uw rechten als patiënt

Het geriatrisch dagziekenhuis is open van dins-

 U heeft recht op een kwaliteitsvolle zorg-

Hoe regelt u een opname?
De huisarts neemt contact op met de geriater via
het nummer 011 69 96 00. Deze zal, in overleg
met de huisarts en in functie van de geschetste
problematiek, een planning opmaken en een
opnamedatum voorstellen.
De huisarts vult het formulier ‘Aanmelding patiënt
geriatrisch dagziekenhuis’ in en faxt dit naar het
nummer 011 69 00 08. Het formulier kan de
huisarts downloaden van op STIPA.

Geriatrisch
dagziekenhuis

verlening met respect voor uw morele, culturele en religieuze waarden.

 U kunt vrij uw zorgverlener kiezen (m.u.v.
een aantal situaties) en u kunt dit op elk moment
herzien. Indien gewenst kunt u een andere
arts raadplegen voor een tweede opinie.

Ambulante multidisciplinaire evaluatie
en behandeling

 U heeft recht op duidelijke en volledige
informatie over uw gezondheidstoestand
(diagnose, behandeling, ingreep …).

 Voor een behandeling/ingreep is steeds uw
toestemming nodig. U kunt die uiteraard
ook weigeren.

 U heeft het recht te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd
is om zijn beroep uit te oefenen.

 U heeft toegang tot het patiëntendossier
met uw persoonlijke medische gegevens.
U kunt dit op verzoek inkijken of een afschrift
opvragen.

 De zorgverlener respecteert uw privacy.
 U hebt recht op pijnbehandeling.
 Vindt u dat uw rechten niet gerespecteerd
worden, dan kunt u klacht indienen bij de
ombudsdienst.
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dag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

DAGZIEKENHUIS

Aanbod

Ambulante evaluatie

Ontslag

In het geriatrisch dagziekenhuis van het Sint-

In het geriatrisch dagziekenhuis kunnen

Op het einde van het verblijf bespreekt de

Trudo Ziekenhuis kunnen bejaarde patiënten

geriatrische patiënten terecht voor een ambu-

behandelend arts samen met u de resultaten

terecht voor een ambulante evaluatie en

lante multidisciplinaire evaluatie van ziekte-

en ontvangt u een brief voor de huisarts.

therapie.

beelden die bij bejaarden frequent voorkomen:

Patiënten dienen zich aan het onthaal steeds



in te schrijven voor een dagopname.

evenwichtsstoornissen, bij recidiverend
vallen

Ze worden voor één dag opgenomen in het
geriatrisch dagziekenhuis. In afspraak met de



huisarts en de geriater vinden die dag, in een
comfortabele en aangepaste omgeving, een
aantal onderzoeken en/of een multidiscipli-



Na het multidisciplinair overleg ontvangt de
huisarts een verslag.

geheugenkliniek: voor patiënten met

Na toestemming van de arts kunt u het ziekenhuis verlaten.
Indien er vragen en/of problemen zijn, kunt u
steeds terecht op:



011 69 97 85 (tussen 8.00 en 16.00 uur)



011 69 91 11 (andere uren)

geheugenproblemen



preoperatief nazicht ter voorbereiding
van een zware ingreep

ziekenhuis is volledig afgestemd op de speci-

fieke noden van bejaarden.

coördinatie van meerdere onderzoeken
voor diagnostische oppuntstelling

naire evaluatie plaats.
De dienstverlening van het geriatrisch dag-

valkliniek: voor patiënten met gang- en



osteoporose nazicht



voedingsproblematiek



urinaire en faecale incontinentie

Een multidisciplinair team
staat voor u klaar
Internist-geriaters

 dr. Henk Joosen
 dr. Sven Martens
Hoofdverpleegkundige

 Erika Cauberg

Ambulante behandeling
Tijdens hun ééndagsverblijf in het geriatrisch
dagziekenhuis kunnen bejaarden ook ambu-

Verpleegkundigen
Ergotherapeuten
Kinesisten

lante behandelingen ondergaan zoals:

Sociaal werkers



bloedtransfusie

Naargelang het specifieke probleem wordt



toediening van medicatie via infuus

per zorgtraject een beroep gedaan op andere
specialisten.

