
  

 

SAP 6210 

Daghospitalisatie voor de geriatrische  

patiënt 

Informatiebrochure voor patiënten 

 

Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt berust op multidisciplinaire diagnose, 
behandeling en revalidatie en houdt rekening met de nood aan continuïteit van de 
zorg, waarbij de huisarts en andere zorgverleners in de eerste lijn een essentiële rol 
spelen. 

Er bestaan 5 zorgmodaliteiten binnen ons ziekenhuis: 

1. een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) 
2. de geriatrische consultatie  
3. de daghospitalisatie voor de geriatrische patient 
4. de interne liaison voor alle in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten die 

niet op een erkende dienst voor geriatrie en niet in de daghospitalisatie zijn  
opgenomen 

5. de externe liaison (contact met thuiszorgdiensten, SIT, CRA’s, …).  

 

Doelstelling 

Via een dagopname kunnen verschillende onderzoeken op één dag plaatsvinden in 
combinatie met een multidisciplinaire evaluatie van de geriatrische patiënt met  
multipathologie. Naast diagnosestelling en behandeling biedt de daghospitalisatie ook 
revalidatie. 

Vaak zal hiermee een ziekenhuisopname kunnen worden voorkomen, in een aantal 
gevallen zal men een ziekenhuisopname kunnen inkorten door een patiënt in de 
daghospitalisatie op te volgen. 

 

 

 



  

 
Zorgprogramma’s 

Het aanbod van de daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt bestaat uit de  
volgende onderdelen: 

 
1. Een diagnostisch programma: 

- somatisch: 

 gang- en valproblematiek 

 osteoporose 

 anemie 

 complexe diagnostiek die moeilijk ambulant kan uitgevoerd worden 

 vermagering en anorexie 

 evaluatie chronische aandoening (hart, longen, …) 

- cognitieve evaluatie 
 

2. Een therapeutisch programma: 

- transfusie 

- intraveneuze medicatie (zoals ijzer, bifosfonaat,…).  
 

3. Een revalidatieprogramma, al dan niet na een ziekenhuisopname. De pluri-

disciplinaire geriatrische revalidatie is beperkt tot maximal 40 sessies binnen een  

periode van 12 weken. De geriatrische revalidatie kan jaarlijks slechts 1 x plaatsvinden.   

Het dagziekenhuis biedt zowel functionele revalidatie (na CVA, bij neurologische  

problematiek zoals M. Parkinson, na fracturen en bij verhoogd valrisico) als cognitieve 

revalidatie (bij patiënten met cognitieve beperkingen of dementie). 

 

       

 

 

 



  

 
Dagopname 

De daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt wordt enkel bezocht op afspraak, dit 

om een goede planning te kunnen garanderen. Verwijzingen zijn mogelijk via 

verschillende kanalen, doch optimaal via de huisarts of een specialist. 

 

Tijdens de dagopname beschikken de patiënten over een bed of een comfortabele  

relaxzetel. Ze mogen tijdens hun verblijf vergezeld worden door één persoon. 

 

Tussen de onderzoeken is thee of koffie te verkrijgen. De patiënten krijgen ’s middags 

een broodmaaltijd (er is geen maaltijd voorzien voor de begeleidende persoon, deze 

kan wel een maaltijd in de cafetaria verkrijgen ). Voor de revalidatiepatiënten is er wel 

een warme maaltijd voorzien.  

 

Multidisciplinair team 

Het medisch team bestaat uit: dr. G. Ghys, dr. K. Goddeeris, dr. A. Vandenbroucke en 

dr. C. Vandenbon, coördinerend arts van de daghospitalisatie.  

Daarnaast kunnen de geriaters steunen op de expertise van een multidisciplinair team: 

 verpleegkundige 

 kinesitherapeut 

 ergotherapeut 

 neuropsycholoog 

 sociaal assistent 

 logopedist 

 Diëtist. 

 

Tenslotte kan ook advies van artsen van andere medische disciplines worden  

ingewonnen.  

 

Na multidisciplinair overleg wordt een verslag opgemaakt in het elektronisch patiënten-

dossier en via Medibridge en/of post naar de huisarts verstuurd. 

 



  

 

Bereikbaarheid 

De daghospitalisatie bevindt zich op de vierde verdieping.  

Gelieve u bij aankomst aan te melden bij de verpleegkundige op de dag -
hospitalisatie voor de geriatrische patiënt.  

 

Openingstijden 

Een afspraak maken kan elke dag tussen 08.30u en 16.00u.  

 

Contact 

Daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt 

Az Damiaan  

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende 

 

 059 41 44 20 

E-mail: DaghospitalisatieGeriatrie@azdamiaan.be  
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Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 
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