
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Daghospitaal 
Geriatrie



Op de dag van uw opname meldt u zich op het 
afgesproken tijdstip aan de balie in de centrale hal om 
u in te schrijven. De onthaalmedewerker verwijst u 
door naar het daghospitaal geriatrie.
 
WAT BRENGT U MEE?

• Identiteitskaart
• Bloedgroepkaart
• Allergiekaart
• De medicatie voor de dag van de opname in de 

originele verpakking
• Medicatielijst
• Telefoonnummer van contactpersonen
• Breng geen waardevolle voorwerpen of geld mee. 

Nachtkleding is niet nodig.

DOELGROEP

De patiënt met een geriatrisch profiel of 75+’er 
met niet-acute medisch-geriatrische problemen na 
verwijzing door
• geriater
• geneesheer-specialist
• huisarts
• GST (geriatrisch support team)



AANBOD

Het daghospitaal geriatrie doet een beroep op een 
multidisciplinair team voor diagnose en/of behandeling

De coördinatie gebeurt door de verantwoordelijke 
geriaters.

Verder kan er beroep gedaan worden op de dienst 
patiëntenbegeleiding, ergotherapie, kinesitherapie, 
psychologie, ...

Diagnostisch programma

• Geheugenkliniek
• Mobiliteit en valkliniek
• Slikstoornissen en malnutritie
• Geriatrisch assessment
• Frailty Consultatie

Therapie

• Bloedtransfusie
• Ijzertoediening
• Osteoporose behandeling 

Revalidatie

• Gangrevalidatie
• Cognitieve revalidatie



HET VERBLIJF

• U verblijft op een dagzaal met ruimte voor 
4  geriatrische patiënten, met 3 bedden en 1 
geriatrisch zetelbed, naargelang mobiliteit en 
behoefte van de patiënt.

• Er wordt ‘s middags een maaltijd aangeboden

• We vragen dat u indien mogelijk vergezeld wordt 
door een familielid of iemand uit de directe 
omgeving

• Voor de medisch-technische onderzoeken en 
behandelingen worden de voorziene tarieven 
aangerekend

ONTSLAG

Uw arts-geriater stuurt bij ontslag steeds een 
ontslagbrief naar de huisarts en de verwijzende arts.
Soms wordt een raadpleging geriatrie afgesproken om 
de resultaten te bespreken.



RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PATIENT

In België gelden acht patiëntenrechten die wettelijk 
zijn vastgelegd:

1. Ontvangen van een kwaliteitsvolle 
dienstverstrekking

2. Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar
3. Geïnformeerd worden over zijn 

gezondheidstoestand
4. Vrij toestemmen in een tussenkomst, met 

voorafgaande informatie
5. Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en 

gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen
6. Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden 

patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en 
afschrift

7. Verzekerd zijn van de bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer

8. Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst

Een patiënt heeft ook enkele plichten:

• Correcte informatie geven over uw identiteit
• Correcte informatie geven over uw thuismedicatie
• Uw medewerking verlenen
• De zorgverlener respecteren
• De huisregels naleven



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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OMBUDSDIENST

Hebt u een suggestie of stelt er zich een probleem 
waarvoor u zelf geen oplossing hebt?

Maakt u bij ons een vervelende situatie mee of 
verloopt de communicatie  niet zoals gewenst?

Blijf niet met deze kwesties zitten en richt u tot de 
ombudsdienst. Een folder van de ombudsdienst kan u 
krijgen op de afdeling.

AFSPRAAK EN OPENINGSUREN

Team geriatrisch daghospitaal, van maandag tot 
vrijdag, van 8:00 tot 16:00 uur.

Dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 16:00 uur,
tel. 012 39 60 64 of 012 39 60 63.


