
Uitbreiding activiteiten geriatrie
Geachte collega’s

Sinds januari 2020 telt onze dienst geriatrie twee voltijdse geriaters, namelijk dokter Xanne Vanoeteren, sinds 
augustus 2018, en dokter Lieselot Vranken, sinds januari 2020.

Via deze weg laten wij u graag weten dat we de activiteiten binnen ons geriatrisch dagziekenhuis en consultatie gaan 
uitbreiden.

Waarvoor kan u terecht in het geriatrisch dagziekenhuis
Valkliniek: Patiënten die het afgelopen jaar meer dan twee keer zijn gevallen en waarbij de oorzaak niet geheel 
duidelijk is. Zij worden door een multidisciplinair team beoordeeld dat bestaat uit een geriater, verpleegkundige, 
kinesist en ergotherapeut. Dit team zoekt naar de oorzaak van het vallen en geven aan het einde van de dag advies 
aan de patiënt en zijn naasten.

Geheugenkliniek: Bij vermoeden van cognitieve problemen kan de patiënt terecht in het dagziekenhuis voor een 
anamnese, hetero-anamnese met mantelzorger, cognitieve evaluatie, bloedname en beeldvorming. Op basis 
van de resultaten wordt geëvalueerd of er eventueel sprake is van dementie en of een behandeling met choline-
esteraseremmers nodig is.

Analyse van anemie en bloedtransfusie
Naast transfusie wordt er gekeken naar de mogelijke oorzaak van de anemie en kan indien gewenst verder onderzoek 
worden opgestart.

Intraveneuze toediening van medicatie
Zoals zolendroninezuur (Aclasta ©) of ijzer.

Algemene geriatrische oppuntstelling (somatisch, cognitief, functioneel en sociaal)
Bijvoorbeeld bij patiënten met gewichtsverlies, achteruitgang van de algehele conditie, dyspneuklachten. Hier vragen 
we vooraf met een van de geriaters contact op te nemen zodat een inschatting kan gemaakt worden van de nodige te 
plannen onderzoeken.

Geriatrische paramedische evaluatie
Algemene evaluatie van de oudere kwetsbare patiënt ter ondersteuning van belangrijke behandelbeslissingen zoals 
bijvoorbeeld chirurgische behandelingen of behandelingen tegen kanker.

Waarvoor kan u terecht op de geriatrische consultatie?
• Polyfarmacieraadplegingen (dokter Vanoeteren)
• Osteoporose en metabole botziekten
• Zowel diagnostiek en behandeling bij nieuw vastgestelde osteoporose als adviezen bij falen van therapie of 

nieuwe fracturen onder behandeling. Patiënten worden geëvalueerd middels DEXA en RX thoracolumbale 
wervelkolom en op basis van de resultaten wordt beslist om al dan niet een behandeling te starten

• Algemene interne geriatrische problemen
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Wanneer?
Ons dagziekenhuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 16.00 uur. Huisartsen kunnen ons bereiken via tel. 012 39 60 
63.

Geriatrische consultatie:
• Dokter Vanoeteren: Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
• Dokter Vranken: Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

 Wij hopen op een fijne verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet

Dokter Xanne Vanoeteren
Dokter Lieselot Vranken


