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Totaalzorg in één dag

Het AZ Maria Middelares biedt 
voor senioren de mogelijkheid 
om meerdere consultaties en 
de eventueel daarbij horende 
onderzoeken op één dag te 
plannen.

Hiervoor heeft uw arts contact 
opgenomen met het team van het 
dagziekenhuis geriatrie om een 
afspraak voor u te organiseren. 
De verpleegkundige zal vervolgens 
met u contact opnemen en u van 
de nodige informatie voorzien.



Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit 
artsen, verpleegkundigen, 
ergotherapeuten, logopedisten, 
diëtisten, psychologen, sociale 
werkers en anderen die u zullen 
bijstaan om die dag zo vlot 
mogelijk te laten verlopen in ons 
ziekenhuis.

Wat kan er aangevraagd worden 
door uw arts?

• Onderzoeken
• Consultaties
• Therapieën
• Revalidatie activiteiten
• Preventieve adviezen



Waar vindt het plaats?

Bij aankomst in het ziekenhuis 
mag u zich aanmelden bij de 
opnamedienst.

U zal verder wegwijs gemaakt 
worden naar het dagziekenhuis 
geriatrie op de tweede verdieping 
(gate D). De verpleegkundige zal u 
opwachten op de afdeling D202.

Gelieve uw thuismedicatie, met de 
daarbij horende medicatielijst en 
de eventuele verwijsbrief van uw 
arts mee te brengen.
Indien nodig wordt er tijdens uw 
dagopname een maaltijd voorzien.



Nog vragen?

Bij vragen helpen wij u graag 
verder.

Dagziekenhuis voor de 
geriatrische patiënt:

 09 246 22 01
 09 246 22 02
 Geriatrisch.Dagziekenhuis@azmmsj.be

SPREEK EROVER MET UW 
ARTS

Uw afspraak

Op ...... / ...... / ............ om ............ uur

Bij aankomst mag u zich eerst inschrijven aan 
de infobalie in het atrium.

Bent u toch verhinderd?
Mogen wij u vriendelijk vragen telefonisch 
contact op te nemen met de verpleeg-
kundige van de afdeling om een nieuwe 
afspraak te maken.



DAGZIEKENHUIS VOOR DE GERIATRISCHE PATIËNT

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent 
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59 
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

Volg ons ook op:

PATIËNTENINFO
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GezondheidsZorg met een Ziel
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AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste 
zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en 
indicatief. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of 
onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares, personeel 
en artsen hiervoor niet aansprakelijk.


