
Infobrochure

Geriatrie of geriatrisch 
dagziekenhuis



Beste patiënt en familie, 

Er is voor u een opname via het geriatrisch dagziekenhuis 
gepland. 

Via deze brochure wensen wij u hierover te informeren. 

Afspraak op: 

………… /………..… /……..……    om     …… u ……. 

Nuchter / niet nuchter 

Wat brengt u mee?

 • Identiteitskaart

 • Huidige medicatielijst 

 • Eigen loophulpmiddel indien van toepassing (wandelstok, rollator,  
  kruk,..) 
 
 • Lijst van gekende allergieën 

Indien u in een woonzorgcentrum verblijft, is het wenselijk dat u een 
functioneringsverslag meebrengt. Dit kan u aan uw (hoofd-) verpleeg-
kundige vragen.
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Doel van de dagopname 

Als er zich thuis toenemende geheugenproblemen voordoen kan 
de huisarts het aangewezen vinden dit verder uit te werken. 

Deze uitwerking kan gebeuren via de geheugenkliniek. Ook de geriater 
kan een afspraak op de geheugenkliniek plannen indien er zich 
geheugenproblemen voordeden tijdens een opname in het ziekenhuis. 
De geheugenkliniek is gelokaliseerd op het geriatrisch dagziekenhuis.

Door via een dagopname te werken kunnen meerdere onderzoeken  
op een dag gepland worden. Deze onderzoeken worden op voohand 
vastgelegd zodanig dat de dag zelf alles vlot kan verlopen. Bovendien 
kan u op korte tijd door meerdere leden van het multidisciplinair team 
gezien worden, wat niet mogelijk is via een poliklinische consulatie.

Ook andere mensen met een geheugen- of ander problemen 
kunnen voor een dagbehandeling opgenomen zijn.

Het geriatrisch dagziekenhuis is toegankelijk voor personen vanaf 75 
jaar. Dit is een dagopname. Men overnacht niet in het ziekenhuis. 

U hoeft dus geen kledij mee te brengen. Wij vinden het een pluspunt 
mocht u vergezeld worden door een familielid. 

Enkele dagen voor de opname wordt u nog eens opgebeld om u eraan 
te herinneren dat u verwacht wordt op het geriatrisch dagziekenhuis. 
Bij voorkeur bellen wij hiervoor de familie op. 
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De verpleegkundigen

De verpleegster van het geriatrisch dagziekenhuis zal u ontvangen en u 
begeleiden doorheen de dag. Zij coördineert alle onderzoeken en maakt 
tevens een dossier op. 

Rond de middag is er een maaltijd voorzien. Ten laatste om 16u mag 
u het ziekenhuis weer verlaten. Doorgaans krijgt u de dag zelf zelf nog 
informatie met betrekking tot de resultaten. Indien nog niet alle resultaten 
gekend zijn of bijkomende onderzoeken nodig zijn, zal u een nieuwe 
afspraak krijgen.

Het multidisciplinaire team 
Het multidisciplinaire team komt doorheen de dag bij u langs.

ARTSEN GERIATRIE
Dr. B. Vandervennet / Dr. J. Delaere

SOCIALE DIENST 
Annemie De Clercq  I  056/ 62 37 84  

NEUROPSYCHOLOGE 
Evy D’Hoop  I  056/ 62 37 86 

ERGOTHERAPEUTEN 
Dorine Degreef, Lien Braekevelt 

LOGOPEDISTEN 
Hilde Van Den Driessche, Caroline Lammertijn 

KINESITHERAPEUTEN 
Eva Casteur,  Katrijn Debeuckelaere 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS
Heidi Himpe  I  056/ 62 39 58
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DE ARTS 

Tijdens het intakegesprek zal de arts u enkele vragen stellen. Ook uw 
familie of andere mantelzorgers zullen bevraagd worden. De arts zal 
de medicatielijst grondig bekijken, vandaar dat het noodzakelijk is dat 
u een recente medicatielijst meebrengt. In functie van het onderliggend 
probleem zullen enkele onderzoeken gepland worden.
De arts kan volgende onderzoeken aanvragen: 

 • EKG
 • Bloedonderzoek
 • RX Thorax 
 • CT Schedel
 • MR hersenen
 • EEG
 • Geheugentest
 • Neuropsychologisch onderzoek 
 
Niet alle onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. 

DE SOCIALE DIENST 

De sociale dienst komt bij u langs om de thuissituatie in kaart te brengen. 
Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen. 
Bijvoorbeeld: 

 • woont u alleen? 

 • Woont u in een huis/appartement? 

 • Doet u nog trappen thuis? 

 • Is er reeds hulp aanwezig thuis zoals een thuisverpleegkundige,   
  warme maaltijden, poetsdienst…? 

 • Merkt u enige achteruitgang op korte tijd? 

 • Hebt u een personenalarm? 
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Hierbij is alle informatie cruciaal. Samen met u en uw familie wordt een 
voorstel uitgewerkt om de thuissituatie zo optimaal mogelijk te houden. 
Deze informatie wordt nadien met de arts besproken. 
De sociale dienst kijkt ook na of de adviezen van de artsen werden  
opgevolgd. 

De sociale dienst staat ter uwer beschikking doorheen de dag. Bij advies 
of vragen kan u ten allen tijde bij haar terecht. 

Om de thuissituatie zo goed mogelijk in kaart te brengen is het wenselijk 
dat u door familie vergezeld wordt. Indien dit niet mogelijk is, gelieve 
contactgegevens van een familielid mee te brengen. Dit familielid zal 
tijdens de dagopname door de sociale dienst gecontacteerd worden. 

De meeste mutualiteiten hebben een terugbetalingstarief als het gaat 
om een dagopname op het geriatrisch dagziekenhuis. Voor meer 
informatie hieromtrent kan u terecht bij de sociale dienst. 

DE NEUROPSYCHOLOGE 

Deze psychologe zal samen met u een reeks oefeningen doen. Uit deze 
oefeningen kan zij afleiden waar er problemen zijn met het  
geheugen en in welke mate. U hoeft hiervoor niets voor te bereiden. 

De oefeningen zijn ook niet zo moeilijk. Reken hiervoor ongeveer 1 uur. 
Omdat wij rekening houden met uw vermoeidheid, zal dit onderzoek 
vroeg op de dag gebeuren. 

De psychologe neemt u voor dit onderzoek mee naar haar bureau. 
Het is wenselijk dat u bij dit onderzoek alleen bent, omdat familieleden 
meestal de neiging hebben om mee te helpen. 
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DE ERGOTHERAPEUTE 

Als er geen uitgebreide testing moet gebeuren, maar enkel een  
oriënterend onderzoek naar de geheugentoestand of opvolging naar het 
opstarten van medicatie en de praktische beoordeling van de thuissituatie, 
zal de ergotherapeute zich tot u wenden. Zij neemt u dan even mee naar 
haar bureau. Het is wenselijk dat u bij dit onderzoek alleen bent, omdat 
familieleden meestal de neiging hebben om mee te helpen. 

DE LOGOPEDISTE 

De logopediste is gespecialiseerd in het beoordelen van spraak maar 
vooral ook van slikken. Zij komt bij u, als de arts dit aangewezen vindt. 

DE KINESITHERAPEUT 

Als u regelmatig valt of u bent minder goed te been, dan kan de arts ook 
vragen of de kinesist u even evalueert. De kinesist komt bij u langs en 
laat u verschillende opdrachten uitvoeren. Uw familie mag aanwezig zijn. 
Op dat ogenblik zal ook geëvalueerd worden of uw hulpmiddel van thuis 
(rollator, kruk, …) u voldoende stabiliteit geeft. Er zal een advies gegeven 
worden: zowel aan u als aan uw familie. 

Evaluatieformulier 
Om onze zorg te optimaliseren, kan u in deze brochure ook een  
evaluatieformulier vinden. Indien u opmerkingen of suggesties heeft, 
kan u deze hierop noteren.
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www.ziekenhuiswaregem.be

Contact

Geriatrisch Dagziekenhuis: 056/ 62 35 81

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be
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