
  Op de daghospitalisatie geriatrie kan je op een 

comfortabele manier worden opgenomen voor 

diagnose en/of behandeling. Je kan bij ons terecht 

vanuit je thuisomgeving, maar ook vanuit een 

woon- en zorgcentrum. Als je naar het ziekenhuis 

komt, is het wenselijk om je te laten vergezellen 

door één begeleider. 

Doelstellingen 

• De duur van de hospitalisatie beperken (enkele 

uren tot een volledig dag)  

• De oorzaak van je gezondheidsklachten 

bepalen 

• Aangepast advies geven vanuit de 

verschillende zorgdisciplines 

• Je opname plannen in nauw overleg met je 

huisarts of behandelend arts 

Doelgroep 

Op de daghospitalisatie geriatrie richten we ons op 

personen ouder dan 75 jaar met acute of 

chronische aandoeningen, toenemende inactiviteit, 

cognitieve problemen en zorgafhankelijkheid. 

 

 

De aandacht gaat vooral uit naar: 

• gangstoornissen of herhaaldelijk vallen 

• voedingsproblemen 

• incontinentieproblemen 

• geheugenstoornissen 

• afnemen van testen in kader van 

terugbetaling van medicatie 

• opvolging van gekende ziektebeelden 

• in combinatie met een pluridisciplinaire 

evaluatie: 

o meerdere onderzoeken op één dag  

(bv. in voorbereiding van een 

heelkundige ingreep)  

o bepaalde behandelingen  

(bv. bloedtransfusie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloop van de dag 

Bij aankomst in AZ Sint-Vincentius Deinze moet je 

je eerst inschrijven bij de opnamedienst (naast de 

receptie). Daarna haalt een verpleegkundige van 

de afdeling je op. Je krijgt uitleg over de dag-

indeling, de geplande onderzoeken, de werking 

van de daghospitalisatie en het geplande 

ontslaguur.  

De ergotherapeut en/of verpleegkundige stelt je 

enkele vragen om een zo goed mogelijk zicht te 

krijgen op je gezondheidstoestand.  

De arts voert een klinisch onderzoek uit. Er 

gebeurt een uitvoerige medische anamnese en de 

medicatie wordt nagekeken.  

In de loop van de dag word je naar de voorziene 

onderzoeken begeleid en/of krijg je de nodige 

behandeling. 

Een voorlopige medische ontslagbrief, een 

aangepaste medicatielijst en eventuele attesten 

worden meegegeven. Definitieve resultaten 

worden opgestuurd naar je huisarts. 
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Wat breng je mee ? 

• Identiteitskaart 

• Huidig medicatieschema 

• Je medicatie om de dag zelf in te nemen 

• Eventuele verwijsbrief van de huisarts 

• Paramedische transferdocument in geval 

van verblijf in een instelling 

• Verslagen van medische onderzoeken die 

plaats vonden buiten AZ Sint-Vincentius 

Deinze 

• Eventueel krukken, looprek, rollator … 

• Bril en hoorapparaat 

• Eventueel een krant, een boek, een 

handwerkje of iets anders 

Geld en waardevolle voorwerpen laat je beter 

thuis. 

Locatie 

De daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt 

bevindt zich op de tweede verdieping in de linker 

vleugel van het ziekenhuis.  

AZ Sint-Vincentius Deinze 

Schutterijstraat 34  

9800 Deinze 

 

 

Afspraak 

Wij verwachten je  

op  …………………………………… dag 

 ...... … /  .........  / 20 .......  

om  ......................  uur 

Nuchter:     ja     nee 

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

Indien belet, graag vooraf verwittigen op 09 387 72 
60. 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je behandelend 

arts of met de verpleegkundige van de afdeling 

geriatrie: 09 387 72 60. 
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