Opnameregeling

Verloop van de dag

Onze medewerkers

Een opname in het daghospitaal wordt, in
overleg met de patiënt, aangevraagd door zijn
of haar behandelende geneesheer (huisarts of
geneesheer-specialist).

• De verpleegkundigen van het daghospitaal
wachten u op. Zij zijn permanent aanwezig en
zorgen er voor dat uw behandeling en/of uw
onderzoeken vlot verlopen.

Gelieve ons steeds zo snel mogelijk te verwittigen
(ten laatste de dag voordien) als een afspraak niet
kan doorgaan.  
Tel: 02 477 63 66

• U verblijft, samen met de andere patiënten, in
onze gemeenschappelijke dagzaal. In een comfortabele relaxzetel kunt u er rustig ontspannen, TV
kijken of iets lezen. We bieden u ondertussen
graag een kopje koffie/thee of water aan.

Behalve de verpleegkundigen werken er in ons
centrum ook medewerkers uit andere disciplines.
Afhankelijk van de reden van uw opname, zal u
misschien in contact komen met enkelen van hen:
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Psycholoog
• Sociaal verpleegkundige
• Kinesitherapeut
• Diëtist

De patiënt is bij opname best vergezeld van een
familielid of andere begeleider, die ons zo nodig
aanvullende informatie kan geven. Voor meer
informatie over patiënten die in een rusthuis
verblijven, nemen we tijdens de dag zelf telefonisch
contact op met het rusthuis.

Wat brengt u mee?
•
•
•
•
•
•

Identiteitskaart en siskaart.
Recente en volledige medicatielijst.
Medicatie voor de dag zelf.
Lijst van gekende allergieën.
Hoorapparaat en (lees-)bril
Brief van de verwijzende arts en/of rusthuis met
de medische voorgeschiedenis.
• Telefoonnummer(s) van contactpersonen (familie,
rusthuis of vrienden).
• Indien nodig: telefoonnummer van taxi / ziekenvervoer.
• Een ontbijt in het geval u bij opname nuchter
moet zijn.

• Als u bij opname nuchter moet zijn, verwittigen
we u van zodra u mag drinken en uw ontbijt mag
nemen.

Een consultatie bij de arts-geriater is voor iedere
patiënt voorzien.

• Als u een kort programma hebt, kunt u het
centrum tegen de middag verlaten. Als uw
programma in de namiddag doorloopt, kan er
een warm middagmaal voorzien worden.

Ontslag

• Uw begeleider mag maar hoeft niet aanwezig te
blijven, tenzij dit beter is voor u (bvb vanwege
communicatie- of geheugenproblemen).
Bespreek dit best vooraf met de verpleegkundige.
De behandelende arts-geriater kan, zo nodig,
een attest opmaken voor de werkgever van de
begeleider.

Ten laatste om 16.20 uur zijn alle behandelingen en
onderzoeken gebeurd en kan u het centrum verlaten.
De resultaten die al gekend zijn kunnen we meegeven,
het volledige verslag wordt (zo snel mogelijk) naar
de verwijzende (huis)arts gestuurd. Als u vervoer
per taxi of ziekenwagen nodig hebt, kan dit door ons
geregeld worden.

Betaling
Voor u vertrekt, dient u zich opnieuw aan te bieden
aan de inschrijvingsbalie van de polikliniek (-1).
Betalen kan alleen elektronisch (met bankkaart)
maar u kunt de factuur ook laten opsturen.

Bereikbaarheid

Contactgegevens

Bij aankomst in het ziekenhuis:
• komt u naar de inschrijvingsbalie van de
polikliniek, Zone C, verdieping –1.
• na uw inschrijving gaat u via de gang naast
de liften naar het geriatrisch daghospitaal,
gelegen in Zone A, zelfde verdieping –1. Wie
hulp wenst, kan begeleiding van een onthaalmedewerker vragen en er staan ook rolstoelen
ter beschikking.

Daghospitaal geriatrie
Open van 8 uur tot 16.20 uur
Tel: 02 477 63 66
Fax: 02 477 63 98

INFORMATIEBROCHURE

Welkom in het
geriatrisch daghospitaal
Deze folder is indicatief en geeft enkel
informatie van algemene aard. Volledige
informatie, aangepast aan de situatie van
elke patiënt afzonderlijk, wordt door de arts
verstrekt. Volledige of gedeeltelijke overname
van de tekst is uitsluitend toegestaan
na voorafgaande toestemming van de
verantwoordelijke uitgever.
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Het geriatrisch daghospitaal is een centrum voor
eendagsopname voor diagnose en/of behandeling.
Dit zijn onze doelstellingen:
• een comfortabele, snelle en veilige organisatie van oppuntstellingen, evaluaties en/of
behandelingen.
• vermijden van overbodige hospitalisaties.
Het centrum is open op werkdagen
van 8 uur tot 16.20 uur.

daghospitaal
geriatrie
02 477 63 66

