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Mevrouw, meneer
Een op de drie ouderen valt minstens
één keer per jaar. Zo’n valpartij
heeft vaak nare gevolgen. Gelukkig
kan je de kans op vallen verkleinen.
Neem contact op met het geriatrisch
dagziekenhuis. Samen gaan we op zoek
naar de oorzaken van het vallen en
manieren om deze aan te pakken.
Je kan elke werkdag 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
campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
www.gzaziekenhuizen.be

Zorgprogramma
vallen
Geriatrisch dagziekenhuis

Wat houdt het in?

Wanneer en waar
meld je je zich aan?

Belangrijke
informatie

Om het valrisico in kaart te brengen, voeren
we tijdens de eerste dag een volledige
screening uit. Een verpleegkundige,
kinesitherapeut,
ergotherapeut
en
geriater zorgen daar voor. Het programma
neemt een halve tot een hele dag in
beslag.

Je meldt je aan bij het geriatrisch
dagziekenhuis. Je hoeft je niet in te
schrijven aan de kiosk.

Een aanmelding op het geriatrisch
dagziekenhuis kan na doorverwijzing van
een huisarts of een arts-specialist én is
steeds op afspraak.

We leggen al deze resultaten samen. Aan
de hand daarvan starten we interventies
op en geven we adviezen. Indien de
problematiek duidelijk is, kunnen we
meteen op dag één een besluit meedelen
en dien je niet terug te komen voor dag
twee. Als er bijkomende onderzoeken
nodig zijn, plannen we een tweede dag in.
Op deze tweede dag leggen we alle
resultaten van de bijkomende onderzoeken
samen. Die resultaten bespreken we met
je en er is opvolging van de opgestarte
interventies. Eventueel stellen we
bijkomende interventies voor. De geriater
zal steeds je verwijzend (huis)arts op de
hoogte stellen.
Tussen de onderzoeken kunnen jij en je
begeleider terecht in de wachtruimte. Er is
koffie, thee en water beschikbaar. Indien
nodig voorzien we een middagmaal.

Je brengt mee:
• identiteitskaart
• geneesmiddelen voor de dag van de
opname
• recente medicatielijst
• verwijsbrief van de huisarts of
specialist
• het referentiekaartje van recent
genomen foto’s of scans, buiten
GZA Ziekenhuizen
• bril, leesbril en/of hoorapparaat
• stok/rollator als u deze gebruikt

Hoeveel en wanneer
moet je betalen?
De afrekening gebeurt via een factuur die
we naar je thuis opsturen. De omvang
van de factuur is afhankelijk van de
verschillende consultaties en uitgevoerde
onderzoeken.

Indien je niet kan komen, stellen we het
op prijs dat je tijdig verwittigt. Voor een
afspraak die niet tijdig wordt geannuleerd,
zijn we genoodzaakt een administratieve
tussenkomst aan te rekenen.

