Dagziekenhuis voor
de geriatrische
patiënt

i
MEER INFO?
Voor vragen kan je terecht bij je huisarts
of onze afdeling geriatrie op
09 246 89 00 (secretariaat)
09 246 42 50 (verpleegafdeling)
Check ook onze website.

AZ Maria Middelares heeft deze infor
matiefolder met de grootste
zorg opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt een raadpleging bij
de arts niet. Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten,
dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor
niet aansprakelijk.

PATIËNTENINFORMATIE
Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent
09 246 46 46 I info@azmmsj.be
mariamiddelares.be I virtueelziekenhuis.be I jouwjob.be
Volg ons ook op:
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BESTE PATIËNT,
BESTE BEGELEIDER,
Oudere patiënten kunnen in ons geriatrisch
dagziekenhuis terecht voor zorg op maat in
een seniorvriendelijke omgeving.
Tijdens een dagopname organiseren we meerdere consultaties, onderzoeken, therapieën,
revalidatieactiviteiten en preventieve adviezen.
Door de bundeling van onderzoeken hoef je als
senior niet langer verschillende keren het
traject tussen thuis en ziekenhuis te ondernemen en wordt de hospitalisatieduur korter.
In het geriatrisch dagziekenhuis staat een
multidisciplinair team klaar. Onder andere
geriatrische verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen,
kinesitherapeuten en medewerkers van de
sociale dienst werken er samen onder leiding
van onze geriaters.

Elke zorghandeling gebeurt in overleg
met de behandelend en verwijzend arts.

Ons aanbod

Verwijzing, opname en ontslag

Het aanbod van ons geriatrisch dagziekenhuis
bestaat uit vier programma’s:

↗ Een opname in ons geriatrisch dagziekenhuis
kan enkel op vraag van de huisarts via het
aanvraagformulier op onze website.

diagnostisch programma
Het diagnostisch programma bestaat voornamelijk
uit screening. Zo worden bv. problemen met het
geheugen, voeding, slikken, incontinentie ... in kaart
gebracht. Ook preoperatieve onderzoeken kunnen
worden uitgevoerd.

therapeutisch programma
Het therapeutisch programma omvat het toedienen
van intraveneuze medicatie en bloedproducten.

revalidatieprogramma
Het revalidatieprogramma richt zich vooral op
tijdelijke revalidatie als die niet aan bod komt in
andere zorgprogramma’s. Er wordt gewerkt met
het cognitief rehabilitatieprogramma ’Cognufit!’.
Deze therapie impliceert fysieke en cognitieve
training waarbij ook de mantelzorger betrokken
wordt. We organiseren ook bijeenkomsten
’Dementie en nu’ voor de mantelzorgers.

↗ Na de aanvraag van de huisarts zal het team
van ons geriatrisch dagziekenhuis een afspraak
inplannen. De verpleegkundige neemt contact
met jou op om je van de nodige informatie te
voorzien.
↗ Bij aankomst in AZ Maria Middelares mag je je
aanmelden bij de opnamedienst. Je zal daarna
doorverwezen worden naar ons geriatrisch
dagziekenhuis op de vierde verdieping (gate D).
De verpleegkundige zal je opwachten op de
afdeling D402GD. Indien nodig wordt er tijdens
je dagopname een maaltijd voorzien.

WAT BRENG JE MEE?
- identiteitskaart
- alle thuismedicatie (maak ook een lijst
waarin je al je medicatie opsomt)

preventieprogramma
Het preventieprogramma omvat vooral het
voorkomen van valincidenten.

↗ Na de dagopname krijg je een voorlopige
ontslagbrief mee naar huis.

