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Dienst geriatrie
 Afdelings-    
brochure



Welkom
Van harte welkom op onze afdeling geriatrie. 

We willen uw verblijf zo aangenaam mogelijk maken. Deze brochure  is 
samengesteld  om  u  vertrouwd  te  maken  met  onze  afdeling  en  het 
ziekenhuis. Indien u nog vragen heeft, stel ze gerust, we zijn er voor u. 

Wij wensen u een aangenaam verblijf en een spoedig herstel toe. 
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Rookverbod
In het gehele gebouw, dus ook op de 
kamers van onze afdeling en in de toiletten. 
Op campus Aalst is er een overdekte rookruimte 
op de parking langs de Keienberg (uitgang via D+O).



Voorstelling van de afdeling Geriatrie
De afdeling Geriatrie  is gericht op diagnose, behandeling en revalidatie 
van de oudere patiënt. 

Hierbij wordt u multidisciplinair benaderd. 

Door kwaliteitsvolle zorg te geven willen wij bekomen dat u thuis of  in 
een thuis vervangend milieu zo optimaal mogelijk kunt functioneren. 

Hierbij  wordt  rekening  gehouden  met  een  voortgezette  zorg  in 
samenspraak met de huisarts en andere zorgverleners. 

Multidisciplinair team

De dienst beschikt over een multidisciplinair team: 

§ Geriaters 

§ Verpleegkundigen 

§ Zorgkundigen 

§ Vrijwilligers

§ Sociale verpleegkundigen/maatschappelijk werkers

§ Kinesitherapeuten 

§ Diëtisten 

§ Logopedisten 

§ Ergotherapeuten 

§ Apothekers 

Deze multidisciplinaire benadering is nodig om uw totale functioneren te 
kunnen overzien. 

Onze  belangrijkste  doelstelling  is  om  via  deze  multidisciplinaire 
samenwerking uw zelfredzaamheid en kwaliteit te optimaliseren.
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Patiëntenveiligheid

Elke opgenomen patiënt heeft steeds een zorgbandje rond de pols. Dit is 
een belangrijk gegeven in het kader van de veiligheid en waarborgt een 
correcte identificatie bij mogelijke onderzoeken of ingrepen. 

Gelieve dit  bandje niet  te  verwijderen en ons  te  verwittigen mocht dit 
afwezig blijken. 

Voorstelling van het team

De arts geriater 

De geriater is een specialist interne geneeskunde. 

Zij  bezoekt  dagelijks  haar  patiënten.  Afhankelijk  van  het  ziektebeeld 
bepaalt de geriater welke onderzoeken er zinvol en noodzakelijk zijn en 
past de behandeling aan. 

De  behandelend  geriater  kan  op  bepaalde  weekdagen  van  14u00  tot 
17u00  gecontacteerd  worden.  Dit  contact  kan  zowel  persoonlijk  als 
telefonisch en is afhankelijk van een variabel dienstrooster. 

Het verpleegkundige team (verpleeg- en zorgkundigen)

De verpleegkundige is dag en nacht bereikbaar. 

Het  verpleegkundig  team  is  verantwoordelijk  voor  de  specifieke 
observaties en zorgverlening. Deze observaties  zijn belangrijk voor het 
medisch beleid. 

Voor informatie kan u steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige en het 
volledig  verpleegkundig  team.  Op  de  laatste  pagina  van  deze 
informatiebrochure kan u contactgegevens terugvinden.
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Artsen

Hoofdverpleegkundige

Dr. Patty Souffriau Diensthoofd
Dr. Isabelle 

Depoot

Dr. Ria 
Fabri

Dr. Gielke 
Monsieur

Dr. Katrien 
Denys

Bruno Van der 
Schueren

Geriatrie D2 (Aalst)

Pieter Bauwens
Geriatrie VE2 

(Asse)

Detlef Demuynck
Geriatrie D4 

(Aalst)

Dr. De Meester 
Dorien



De logopedist

De  logopedist  onderzoekt  slik-  en  eetstoornissen,  communicatie-
stoornissen en cognitieve problemen. 

De diëtist

De  diëtiste  zorgt  ervoor  dat  u  aangepaste  voeding  krijgt  volgens  uw 
toestand. Tevens wordt nagegaan of er sprake is van ondervoeding. Er 
wordt advies gegeven over de voeding tijdens de opname en bij ontslag. 
De voeding wordt aangepast aan uw noden en wensen. 

De kinesitherapeut

De  kinesitherapeut  behandelt  u  op  doktersvoorschrift  op  de  kamer, 
eventueel aangevuld met een revalidatie in de oefenzaal. Op deze wijze 
tracht men uw functioneren zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
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De ergotherapeut

De  ergotherapeut  helpt  u  om 
zo zelfstandig mogelijk te leven. 
Zij  geeft  gericht  oefeningen, 
leert  u  hoe  u  zich  het 
gemakkelijkst kan verzorgen en 
helpt  bij  het  zoeken  naar 
aangepaste  hulpmiddelen 
(looprek,  bestek, 
schoenaanpassing…).

Indien  nodig  onderzoekt  zij 
door  geheugenoefeningen  uw 
cognitief functioneren. 



De sociaal verpleegkundige - ontslagmanager

Tijdens  uw  verblijf  zal  onze  sociaal  verpleegkundige  u  en  uw  familie 
contacteren. Zij zal met u en/of uw familie de mogelijkheden na ontslag 
uit het ziekenhuis bespreken. 

Indien u dit wenst zal zij  instaan voor de organisatie van de thuishulp. 
Wanneer  u  ontslagklaar  bent,  maar  nog  niet  in  staat  om  u  thuis  te 
handhaven dan zal zij u en uw familie begeleiden in de zoektocht naar de 
meest geschikte oplossing. 

Zij kan ook informatie geven over thuishulp, thuisaccommodatie, oppas 
thuis,  financiële  tegemoetkomingen,  dag-  en  nachtcentra, 
personenalarm… 

De contactgegevens van onze sociaal verpleegkundige vindt u achteraan.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een zorg voor wie niet meer kan genezen. Het is een 
totaalzorg waarbij u en uw naaste omgeving centraal staan. Daarom is 
palliatieve zorg op de eerste plaats een comfortzorg die zich richt op alle 
aspecten van het leven. Dit begint allereerst met een doeltreffende 
verlichting van pijn en andere ongemakken. Daarom trachten wij u in de 
laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. 

De ziekenhuispastores

Het  Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis  waarborgt  de  volledige  vrijheid  van 
levensbeschouwing en godsdienst. 

Voor een luisterend oor, een goed gesprek, een gebed of ritueel… kunt u 
beroep doen op een ziekenhuispastor. 

Op  uw  vraag  is  er  mogelijkheid  om  communie  te  ontvangen  op 
donderdag (D4), vrijdag (D2) of zondag (D4 + D2 + VE 2 Asse). 
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De studenten

Op regelmatige tijdstippen zijn er studenten aanwezig op onze afdeling. 
U kunt ze herkennen aan hun naamkaartje. 
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Wij vormen samen het geriatrisch team. 

Als geriatrisch team werken we nauw samen om u het hoogst 
haalbare niveau van zelfstandigheid te bieden. Wij geven advies op 

maat en een aangepaste behandeling. 



De opname
Wanneer u of uw familielid aankomt op de afdeling stellen wij u vragen 
over volgende zaken: 

§ Woonsituatie 

§ Thuishulp 

§ De medicatielijst 

§ Speciale zorgen 

§ Allergieën op contraststoffen, medicatie, voeding, … 

§ Formulieren van de hospitalisatieverzekering 

§ Andere noodwendigheden 

Geef zeker enkele telefoonnummers door aan de verpleegkundigen. 

Als u zelf vragen hebt, aarzel niet om deze te stellen! 
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BEZOEKUREN: van 14 tot 20u 

Gezien uw gezondheidstoestand vragen wij de bezoekers de 
aangegeven bezoekuren te respecteren. Bezoekers zijn van harte 

welkom op de afdeling elke dag van 14u00 tot 20u00.

Uitzonderlijk wordt, op aanvraag, bezoek toegelaten buiten deze 
uren. 

Gedurende de verzorging wordt het bezoek gevraag de kamer te 
verlaten. 

Voor de huidige maatregelen bekijkt u best de website van het 
ziekenhuis: https://www.olvz.be/.



Het verblijf
§ 07.15u: parameterscontrole 

§ 07.15u: toediening medicatie 

§ 08.00u: ontbijt 

§ 08.30u: kinesitherapie in de oefenzaal of op de kamer 

Onderzoeken, ochtendverzorging, doktersronde 

§ 12.00u: middagmaal 

§ 12.30u: middagverzorging en medicatieronde 

§ 14.00u: koffieronde, begin bezoekuur 

Ook  tijdens  de  bezoekuren  is  het mogelijk  dat  er  oefeningen  gegeven 
worden.  In  dat  geval  kan  het  zijn  dat  het  bezoek  bij  de  therapie 
betrokken wordt. Als dit niet kan, zal het bezoek even moeten wachten. 
Het herstel van de patiënt komt op de eerste plaats. 

§ 15.00u: namiddagverzorging 

§ 17.00u: avondmaal en medicatietoediening 

§ 19.00u: avondverzorging en medicatietoediening 

§ 20.00u: einde bezoekuur 

§ 22.15u: begin nachtdienst 

Mogelijk wordt u  ’s nachts  enkele malen gewekt om naar het  toilet  te 
gaan. Bij ernstige ziekte wordt u gewoonlijk een drietal keer per nacht 
van  houding  veranderd.  Dit  is  noodzakelijk  om  doorligwonden  te 
voorkomen.  Deze  wisselhouding  wordt  ook  overdag  toegepast,  als  de 
medische toestand dit vereist. 
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Dagelijks, meestal in de voormiddag, doen de dokters de patiëntenronde. 

U kunt de behandelende arts spreken op het doktersbureel. Bij 
afwezigheid van de artsen kunt u contact opnemen met de 
verpleegkundigen om een afspraak te maken. De hoofdverpleegkundige 
en de verpleegkundigen kunnen u ook informeren in verband met 
resultaten van onderzoeken. 

Pedicure

Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken kan u het melden aan 
een  verpleegkundige.  Wij  maken  graag  een  afspraak voor  u.  De 
betaling gebeurt contant, niet via de ziekenhuisrekening. 

Telefoon

Bij  gebruik  van de kamertelefoon dient u een code af  te halen op de 
dienst inlichtingen aan de ingang van het ziekenhuis, of deze kan op 
de afdeling zelf aangevraagd worden. 
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Het ontslag
Uw ontslag wordt vanaf de eerste opnamedag voorbereid. 

Zo  kan  tijdig  worden  onderzocht  welke  aanpassingen,  thuishulp  of 
andere stappen eventueel nodig zijn. 

Daarom neemt de sociale verpleegkundige met u en uw familie contact 
op om samen het ontslag voor te bereiden. 

De behandelende arts beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Na 
uw ontslag zal uw huisarts medicatie voorschrijven. Wij geven bij ontslag 
geneesmiddelen mee voor één dag. Bij ontslag in het weekend krijgt u 
geneesmiddelen  mee  tot  de  volgende  werkdag.  U  krijgt  een  formulier 
met het  tijdstip en de toedieningswijze van alle medicatie en een brief 
voor de huisarts. 

Consultatie
Een  consultatie  bij  een  arts  geriater  kan  op  campus  Aalst  en  campus 
Asse na telefonisch contact met het secretariaat geriatrie. 
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Secretariaat geriatrie: campus Aalst, Asse, 
Ninove

Tel. 053/72 44 55

Fax. 053/72 48 31

Verantwoordelijke secretariaat: Hilde Heyvaerts




Informatiebrochures

De digitale versie van deze en andere informatiebrochures vindt u op 
de  website  www.olvz.be.  Klik  hiervoor  op  diensten  en  daarna  op  de 
gewenste afdeling. De brochures vindt u onder het luik “Patiëntinfo”. 

Mynexuzhealth

Voor informatie om uw mynexuzhealth 
te activeren klik hier. Mynexuzhealth is 
een beveiligde webapplicatie en app voor 
patiënten van alle nexuz-ziekenhuizen, 
waarmee u toegang krijgt tot uw 
persoonlijk patiëntendossier. 

Bedside briefing

Voor  informatie  over  bedside briefing  klik  hier.  Wij  willen  u  graag 
betrekken  bij  de  informatieoverdracht  van  de  vroegdienst  naar  de 
avonddienst en daarom gebeurt dit aan bed. Zo weet u meteen wie er op 
dat  moment  voor  uw  verzorging  verantwoordelijk  is  en  krijgt  u  de 
mogelijkheid  om  zelf  een  woordje  mee  te  spreken  als  het  over  uw 
verzorging gaat of behandeling.
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http://www.olvz.be/
https://webshare.iprova.be/nl6r11md2rx47x3c
https://webshare.iprova.be/v53xkh23lvhofoxn


Contactgegevens 

Hoe kan u ons contacteren?

Campus Aalst 

§ Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

§ Verpleegeenheid Geriatrie 1 (Geriatrie D4): 

• Hoofdverpleegkundige: Detlef Demuynck

• Kamers 425 – 440 

• Bezoekuren: 14u – 20u

• Tel. 053/72 43 97

§ Verpleegeenheid Geriatrie 2 (Geriatrie D2):

• Hoofdverpleegkundige: Bruno Van der Schueren

• Kamers 225 – 240

• Bezoekuren: 14u – 20u

• Tel. 053/72 43 61

§ Sociaal verpleegkundige – ontslagmanager: 

• Tel. 053/72 49 98 of 053/72 44 29 

• Te bereiken tussen 9u en 16u
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Contactgegevens 

Hoe kan u ons contacteren?

Campus Asse 

§ Bloklaan 5 – 1730 Asse

§ Afdeling Geriatrie (Verpleegeenheid 2): 

• Hoofdverpleegkundige: Pieter Bauwens

• Kamers 20 – 39 

• Bezoekuren: 14u – 20u

• Tel. 02/300 62 85

§ Sociaal verpleegkundige – ontslagmanager: 

• Tel. 02/300 60 87

• Te bereiken tussen 9u en 15u

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van algemene 
aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven 
van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. 
In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen 
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. 
Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u 
van uw behandelend arts reeds kreeg en die 
rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er 
na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf 
deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval 
met uw behandelend arts.
 

Versie 02/03/2021
Goedgekeurd door Pieter Bauwens

Noodsituatie na 
ontslag uit het 

ziekenhuis? 

§ Bel uw huisarts of 
huisarts van 
wacht 

§ Zo nodig bel 100 
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