In het geriatrisch dagziekenhuis wordt u
onthaald door een verpleegkundige die
met u het verloop van de dag doorneemt.
Tussen de onderzoeken, behandelingen of
revalidatiemomenten door kunt u rusten
in de rustruimte.
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Hoe verloopt
uw verblijf in
het geriatrisch
dagziekenhuis?

Indien u bijzondere zorg of geneesmiddelen
nodig heeft, zal de verpleegkundige u
hierbij helpen of deze zorg toedienen. De
geneesmiddelen dient u wel van thuis
mee te brengen. Belangrijk is dat u de
verpleegkundige hiervan op de hoogte
brengt bij uw aankomst op de afdeling.
Uw familie kan, indien zij dit wenst,
gedurende
de
onderzoeken
tijd
doorbrengen in de wacht/rustruimte van
het dagziekenhuis. Koffie en thee worden
voorzien. Eén begeleider kan u gedurende
uw verblijf gezelschap houden.
Voor de patiënt die tijdens de middaguren
aanwezig is wordt een middagmaal
voorzien. Als begeleider verwijzen wij u
graag naar de cafetaria.

U kunt elke dag van de week telefonisch
terecht op het geriatrisch dagziekenhuis
via het nummer 03 444 15 82 tussen 8.45
en 12 uur en tussen 13 en 16.30 uur.

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11
campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11
www.gzaziekenhuizen.be

Uw verblijf
in het geriatrisch dagziekenhuis

Wat is het geriatrisch
dagziekenhuis

Wanneer en waar
meldt u zich aan?

Hoeveel en wanneer
moet u betalen?

Een geriatrisch dagziekenhuis is een
centrum voor dagbehandeling dat zich
specifiek richt op de oudere patiënt. Deze
patiënt kan tijdens een daghospitalisatie
geholpen worden met problemen in
verband met diagnose, behandeling of
revalidatie. Een gespecialiseerd team
bestaande uit artsen, verpleegkundigen,
ergotherapeut, kinesitherapeut, sociaal
werker en psycholoog staat borg voor een
kwaliteitsvolle diagnose, behandeling en
revalidatie.

U meldt zich rechtstreeks aan op het
geriatrisch dagziekenhuis, u hoeft dus niet
via opname of de kiosk te gaan. Het juiste
uur is u reeds telefonisch meegedeeld door
de verpleegkundige van het geriatrisch
dagziekenhuis.

De omvang van de factuur is afhankelijk
van het zorgprogramma en/of het
aantal geleverde prestaties van artsen
en psycholoog en van de uitgevoerde
onderzoeken. De factuur wordt naar uw
thuis gestuurd. Voor vragen verwijzen wij
u door naar het financiële departement.

Waar bevindt zich
het geriatrisch
dagziekenhuis?
Op onze drie campussen kunt u, op
bepaalde dagen, terecht voor een
geriatrische dagopname.
•
•
•

campus Sint-Augustinus - Wilrijk;
campus Sint-Vincentius - Antwerpen;
campus Sint-Jozef - Mortsel.

U mag de keuze van ziekenhuiscampus
doorgeven bij uw telefonische afspraak.
Indien het voor u onduidelijk is zal de
verpleegkundige u graag helpen bij de
beslissing.

Het geriatrisch dagziekenhuis is open van
8.30 tot 17 uur.
U brengt mee:
Uw identiteitskaart
Uw geneesmiddelen voor de dagopname
Een verwijsbrief van de huisarts of
specialist
• Een recent overzicht van uw medicatie
• Uw bril en/of hoorapparaat indien u hier
gebruik van maakt.
•
•
•

Wanneer terug naar huis?
Wanneer het onderzoek, de behandeling
of de revalidatie achter de rug is, mag u
de afdeling verlaten. De verpleegkundige
informeert u over de verdere stappen.
Soms worden bijkomende onderzoeken
gepland, mogelijk worden resultaten van
de onderzoeken al meegegeven.
Het definitieve verslag wordt naar uw
verwijzend (huis)arts gestuurd, nadat het
samen met u en/of uw familie besproken
werd op een consultatiemoment.

Belangrijke informatie
De aanmelding op het geriatrisch
dagziekenhuis kan na doorverwijzing van
een huisarts of een geneesheer specialist
én is steeds op afspraak.
Indien u niet kan komen, stellen wij het
op prijs dat u tijdig verwittigt. Voor een
afspraak die niet tijdig wordt geannuleerd
zijn we genoodzaakt een administratieve
tussenkomst aan te rekenen.

Hoe bereikt u
het geriatrisch
dagziekenhuis?
Het geriatrisch dagziekenhuis is
telefonisch bereikbaar via 03 444 15 82
of via e-mail:
geriatisch.dagziekenhuis@gza.be.

