
Wij heten je welkom op de afdeling geriatrie. We omringen je 
graag met warme zorg. Een team van betrokken zorgverleners 
staat voor jou klaar.

Vlotte communicatie staat bij ons hoog in het vaandel. We 
communiceren in de eerste plaats met jou als patiënt over je 
ziekte en evolutie. Vaak krijgt familie ook graag rechtstreekse 
informatie. We vragen je om één kern-contactpersoon aan te 
duiden. Met jouw toestemming kunnen de zorgverleners dan zo 
efficiënt mogelijk informatie doorgeven.

Indien het door omstandigheden niet meer mogelijk is om zelf 
een contactpersoon aan te duiden, bespreken we met jouw 
wettelijke vertegenwoordiger wie we als kern-contactpersoon 
mogen noteren.

De kern-contactpersoon kan, indien gewenst, ook andere mensen 
uit je omgeving informeren. Deze persoon kan je eventueel 
ook helpen met de organisatie van praktische zaken zoals het 
bezorgen van een recente medicatielijst.

Op de afdeling geriatrie wordt er samengewerkt tussen 
verschillende disciplines (o.a. ergotherapie, kinesitherapie, 
sociale dienst, …), die wekelijks overleggen. De arts-geriater krijgt 
zo een volledig beeld van de patiënt. Gemiddeld na een week 
beschikt de geriater over alle relevante resultaten.

Welkom bij ons



Informatie kan door de kern-contactpersoon, vanaf het begin van 
de opname, steeds verkregen worden op de verpleegafdeling en 
bij de sociale dienst.

Wens je contact met de geriater?
Neem dan contact op met de verpleegafdeling om een afspraak 
te maken. De geriater tracht je telefonisch te contacteren binnen 
de 24 uur.

Meer informatie vind je op onze website: www.heilighartlier.be

Wij wensen je een spoedig herstel!

Contactgegevens
Chronische revalidatiedienst A2*:  ☎ 03/491 32 31 

Geriatrie A4*:   ☎  03 491 34 31

Geriatrie B5*:   ☎  03 491 35 91

Geriatrie B6*:    ☎  03 491 36 91

Sociale dienst A4**:   ☎  03 491 37 81

Sociale dienst B5 en B6**:   ☎  03 491 37 69

* bij voorkeur op werkdagen tussen 8u en 14u
** op werkdagen tussen 8u30-16u30


