
Infobrief bij opname van een geriatrische patiënt
Beste,

Een naast familielid is opgenomen. We begrijpen dat dit veel vragen en bezorgdheden met zich meebrengt. We 
willen u daarom zo goed mogelijk informeren. Maar de zorg voor onze opgenomen patiënten heeft altijd prioriteit. 
Onze verpleeg- en zorgkundigen doen hun uiterste best om in de voormiddag alle ochtendzorgen inclusief maaltijd- 
en medicatiebedeling uit te voeren. Dit is een proces dat veel inspanning en concentratie vergt.

Daarom zijn er een aantal richtlijnen opgesteld om dit alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Mogen we u vragen 
om zich hier strikt aan te houden.

• Telefoons van familie/mantelzorger naar de verpleegafdeling zullen pas na 10.00 uur beantwoord worden zodat 
we op dat moment ook voldoende informatie hebben om mee te delen. Indien er een dringend of ernstig (al dan 
niet medisch) probleem voordoet,  zullen wij u contacteren.

• Geef  één contactpersoon per patiënt. Dit wordt bij opname bevraagd. Wij verkiezen op deze wijze te werken 
zodat we niet verschillende keren informatie dienen te geven en dit om miscommunicatie tegen te gaan. De 
contactpersoon dient de informatie dan door te spelen aan de andere familieleden. Laat uw nummer steeds na 
bij de opname of bij uw eerste bezoek.

• Gelieve de bezoekregeling strikt te volgen.  
Gezien de COVID-maatregelen kan de bezoekregeling op korte tijd veranderen, informeer u vooraf. Indien de 
regels niet gevolgd worden zal dit gemeld worden aan de hoofdverpleegkundige/arts van de afdeling waarop u 
gecontacteerd zal worden hierover.

• Tav communicatie met de arts. Er zijn verschillende manieren om de dokter te spreken (Via het secretariaat, 
via de verpleegafdeling of face to face). Houdt er rekening mee dat ook zij tijd nodig hebben om alle informatie 
betreffende patiënten te verzamelen en te verwerken, teneinde tot een degelijke/volledige uitleg te kunnen 
komen. Soms kan het dan ook zijn dat de dokter u pas na enkele dagen opname zal terugbellen. Indien er iets 
ernstig met uw familielid gaande is, zullen zij u altijd spontaan contacteren hierover. De nummer van de arts zal 
nooit rechtstreeks gegeven worden. Zij zullen jullie bereiken via het algemeen nummer van het ziekenhuis of via 
een ‘anonieme’ nummer (gelieve hier op te letten). Voor een persoonlijk gesprek met de arts kan u een afspraak 
maken via het secretariaat geriatrie.

Contact
Secretariaat geriatrie: Tel. 012 39 70 27 (weekdagen tussen 9.00  en 13.00 uur)

Afdeling C0:
Digneffe Chantal, hoofdverpleegkundige: Tel. 012 39 60 91 - algemeen nummer afdeling: 012 39 60 65

Afdeling B0:
Moesen Karolien, hoofdverpleegkundige: Tel. 012 39 60 38 - algemeen nummer afdeling: 012 39 60 28


