Ontslag
Na het bezoek van de behandelend geriater en
na het ontvangen van uw ontslagformulieren
kan u het ziekenhuis verlaten.
Bij onderzoeken of behandelingen die gebeurd
zijn onder verdoving mag u het ziekenhuis niet
op eigen kracht verlaten, dus niet zelf rijden!
In uitzonderlijke omstandigheden kan de arts
beslissen dat een overnachting toch noodzakelijk geacht wordt. In dat geval wordt u overgebracht naar een verpleegafdeling.

Openingsuren

Bij eventuele problemen na ontslag kan u
terecht bij uw huisarts of de behandelend geriater.

van 8u tot 16u

Tot slot
Mocht u na het doornemen van deze brochure
nog vragen hebben, dan kan u deze steeds
stellen aan uw behandelend arts of het zorgteam van het AZ Jan Portaels.
Wij wensen u een zo aangenaam mogelijk
verblijf toe, vanwege het geriatrisch zorgteam.

Maandag tot vrijdag

Geriatrische daghospitalisatie
Voor afspraken, inlichtingen
of een eventuele annulatie:
Sigrid Vandenputte: 02/257 54 48
Katleen Boon: 02/257 54 50

Daghospitalisatie
geriatrische patiënt

U bezoekt de geriatrische daghospitalisatie
voor een of meerdere onderzoeken, een
behandeling of een revalidatie.

Meestal krijgt u nog een controleafspraak op
de raadpleging van de geriater mee om de
resultaten te bespreken.

Mogelijk heeft de verwijzend arts u reeds
het een en ander verteld. Om u nog beter te
informeren en gerust te stellen staat in deze
brochure de gang van zaken tijdens een
geriatrische daghospitalisatie beschreven.

Het kan ook nodig zijn om naar de geriatrische daghospitalisatie te komen voor een
revalidatietraject. Eén of meerdere keren
per week komt u dan langs voor specifieke
therapeutische oefeningen bij de kinesist, de
ergotherapeut of de logopedist.

We nodigen u dan ook uit om deze folder
goed door te nemen en zijn steeds bereid
om uw eventuele vragen te beantwoorden.
Waarom een daghospitalisatie van de
geriatrische patiënt?
Indien mogelijk wordt ook voor ouderen
een opname in het ziekenhuis vermeden.
Om toch vlot een aantal nodige onderzoeken of een specialistische behandeling
te laten gebeuren, is de geriatrische daghospitalisatie opgericht.
Het begint meestal met een raadpleging
bij de huisarts of de geriater waarbij een
aanvullend onderzoek of een ambulante
behandeling wordt voorgesteld. Op een
door u gekozen dag kunnen dan de geplande onderzoeken of behandelingen worden
uitgevoerd.
We letten erop dat het programma niet te
zwaar wordt, waardoor het soms nodig kan
zijn dat u voor een tweede onderzoeksdag
moet terugkomen.

Versie mei 2022

Praktisch
Voorbereiding
U hoeft voor uw onderzoek, behandeling of
ingreep geen speciale voorbereidingen te
treffen. Indien wel worden deze vooraf meegedeeld. Wij raden u wel aan:
 Nuchter te zijn indien dit gevraagd werd;
 Gemakkelijke kleding te dragen;
 Geen sieraden te dragen.
Wat neemt u mee bij opname
 Identiteitskaart;
 Hospitalisatieverzekering;
 Bloedgroepkaart;
 Medicatie die u op dit ogenblik neemt,

eventueel medicatiefiche;
 Verwijsbrief van de arts indien in uw bezit;
 Resultaten onderzoeken: recente röntgenfoto’s, bloedonderzoek,…
 Bril, gehoorapparaat;

 Eventueel loophulpmiddel: rolwagen,

wandelstok, loopkader ...
 De zorgmap van thuisverpleging
indien u die heeft;
 Iets om te lezen.
Wat brengt u niet mee
Het AZ Jan Portaels stelt alles tewerk
om diefstallen te voorkomen, maar een
ziekenhuis is en blijft een publieke plaats,
toegankelijk voor iedereen.
Breng daarom beter geen waardevolle
voorwerpen mee.
Indien echt noodzakelijk kan u ze steeds
in bewaring geven in een kluis van het
ziekenhuis via de sociaal werker, te
contacteren via het zorgteam van de
verpleegafdeling.

Begeleiding
Wij raden aan dat iemand, bijvoorbeeld uw partner of een familielid,
met u meekomt naar het ziekenhuis.
Deze persoon kan u eventueel helpen
en waar nodig aanvullende informatie
geven over uw klachten.
Uw begeleider kan echter niet bij alle
onderzoeken aanwezig zijn.
Zowel voor de patiënt als voor de
begeleider is er mogelijkheid om een
broodmaaltijd met soep te krijgen.

