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Jouw afspraak op het
Geriatrisch Dagziekenhuis
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Naam: .........................................
In het geriatrisch dagziekenhuis worden je
warme en koude dranken en een broodmaaltijd aangeboden.
Voor een goed verloop is het aangewezen
dat er iemand van de familie meekomt.
Je begeleider kan tijdens de duur van de
opname in het geriatrisch dagziekenhuis
blijven.
Warme maaltijden en snacks zijn verkrijgbaar in het bezoekerscafetaria van het
ziekenhuis (inkomhal). De cafetaria is alle
weekdagen geopend van 8u30 tot 20u.

Datum: ........................................
Uur: .............................................
Je komt voor:
Bloedafname
Bloedtransfusie
Consultatie
Toedienen medicatie via infuus
(intraveneus)
Geheugenonderzoek
Wondcontrole
Opvolging na verblijf op geriatrische
afdeling
Onderzoek(en)

Patiënteninformatie

Je brengt mee:
Eventueel verwijsbrief huisarts
 Medicatielijst
 Begeleider
Je bent:
Nuchter
Niet nuchter
Je laat je inschrijven aan de balie van de
opname. Deze bevindt zich in de inkomhal
van het ziekenhuis aan je rechterzijde.

© 2020 Heilig-Hartziekenhuis
Heilig-Hartziekenhuis | Mechelsestraat 24, 2500 Lier
www.heilighartlier.be | T: 03/491 23 45
Afspraken via mijnzorg.heilighartlier.be of 03/491 27 20 - 03/491 27

Indien je door onvoorziene omstandigheden je afspraak niet kan nakomen,
gelieve dan tijdig het geriatrisch dagziekenhuis te verwittigen op het nummer:
 03/491 33 31 of 03/491 36 91.

Geriatrisch dagziekenhuis

Doelstelling
Het geriatrisch dagziekenhuis biedt aan
bejaarde patiënten de mogelijkheid om
via een dagopname onderzocht en
behandeld te worden.
De aanpak is speciﬁek gericht naar jouw
noden. De nadruk ligt op een multidisciplinaire benadering.
Dit wil zeggen dat artsen samen met
verpleegkundigen en met verschillende
therapeuten (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, ...) hun
bijdrage leveren om je probleem zo goed
mogelijk te onderzoeken.

Geriaters

Dr. L. Nestor
Dr. F. Krekelbergh
Dr. A. D’Hooghe

Verpleegkundige organisatie
Mevr. Ann Gryp

Aanbod
Stellen van een diagnose
Door een combinatie van testen, onderzoeken en consultaties kunnen ziektebeelden die bij bejaarden vaker voorkomen grondig geëvalueerd worden.
•
•
•
•
•

Voedingsproblemen
Gangprobleem en vallen
Geheugenproblemen
Osteoporose
...

Behandelingen
•
•
•
•

Bloedtransfusies
Toedienen van intraveneuze
medicatie
Puncties
…

Bij je ontslag krijg je een verslag mee
voor je huisarts en instructies voor thuis.

Sociaal verpleegkundigen
Dhr. Frank Augustynen
Mevr. Nancy Moorkens
Paramedici
Ergotherapeuten
Kinesitherapeuten
Logopedisten
Psychologen
Diëtisten

Mochten er na je ontslag toch problemen
opduiken, kan je steeds terecht bij:
• Je huisarts
• Dienst spoedgevallen:
 03/491 29 00

Praktische informatie
Het geriatrisch dagziekenhuis bevindt
zich in blok A op de 3de verdieping.
Voor meer informatie of het maken
van afspraken kan jij of je huisarts ons
bereiken op:
 03/491 33 31

Ger_DZH@hhzhlier.be

Openingsuren:
Dinsdag en donderdag: 8u30 - 16u30
Woensdag: 8u30 -13u
Denk eraan om gemakkelijke kledij aan
te doen die eenvoudig aan en uit te
doen is.

