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Voorwoord

Een geriatrisch dagziekenhuis is een centrum voor dagbehandeling. Het 

richt zich specifiek naar de oudere patiënt.

Het doel van het geriatrisch dagziekenhuis is een klassieke 

ziekenhuisopname te voorkomen of in te korten. Dit om de 

onafhankelijkheid in de thuissituatie zo lang mogelijk te behouden.

Deze brochure is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg 

die u kan verwachten tijdens uw dagopname.

Indien er na het lezen van deze brochure nog vragen zijn, aarzel dan niet 

contact op te nemen met uw behandelend geneesheer.

3



Voor wie?

 Voor mensen vanaf 75 jaar en ouder.

 Mensen met een geriatrisch profiel: zorgvragers die een zekere 

kwetsbaarheid hebben omwille van acute en chronische 

aandoeningen, toegenomen inactiviteit, cognitieve problemen en/of 

een sociale problematiek.

Hoe komt u bij ons terecht?

 Doorverwijzing gebeurt steeds door uw huisarts of door een 

specialist.

 Een voorgaand telefonisch overleg tussen uw huisarts of specialist en 

een geriater wordt aanbevolen.

 Na advies vanuit het interne liaisonteam.

 Na een consultatie met de geriater.

 Na een ziekenhuisopname op de afdeling geriatrie.
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Waarvoor kan u terecht op het geriatrisch 

dagziekenhuis?

 Opvolging en evaluatie van typische ouderdomsproblematieken: 

geheugenstoornissen, mobiliteits- en valproblemen, slikstoornissen 

en voedingsproblematiek, algemene achteruitgang.

 Therapeutische behandeling: bloedtransfusie, ijzertoediening, 

osteoporosebehandeling (Aclasta)

 Geriatrisch assessement: planning van pré-operatieve onderzoeken 

en evaluaties

 Bundeling van meerdere consultaties, onderzoeken, therapieën en 

preventieve adviezen.

5



Waaruit bestaat ons team?

In het geriatrisch dagziekenhuis staat een multidisciplinair team voor u 

klaar. O.a. een verpleegkundige, ergotherapeut en medewerker van de 

sociale dienst werken er samen. Indien nodig wordt een beroep gedaan 

op een logopedist, diëtist of kinesitherapeut. Deze samenwerking staat 

onder leiding van de verantwoordelijke geriater.

Resultaten en opvolging

Na afloop van alle onderzoeken zal de geriater de resultaten met u en/of 

uw familielid bespreken. Er worden adviezen gegeven en/of 

behandelingen worden gestart.  Zo nodig wordt een vervolgbezoek op 

het geriatrisch dagziekenhuis voorzien. Alle resultaten van de 

onderzoeken en de ingestelde behandeling worden aan uw huisarts 

bezorgd.
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Ter voorbereiding van uw afspraak

 U wordt vooraf schriftelijk en telefonisch geïnformeerd om u te 

herinneren aan uw afspraak.

 De aanwezigheid van een familielid of naaste kan nuttig zijn om aan 

het behandelteam bijkomende info te geven en om na afloop samen 

met u de resultaten te bespreken. 

 De aanwezigheid van een familielid of mantelzorger is vereist bij het 

afnemen van een geheugenscreening/cognitieve evaluatie.

 Een bezoek aan het geriatrisch dagziekenhuis kan een volledige 

dag in beslag nemen.

 Wanneer niet alle onderzoeken op één dag kunnen worden 

uitgevoerd of wanneer verder onderzoek nodig is, wordt een 

bijkomende afspraak gemaakt op het geriatrisch dagziekenhuis.

 U krijgt als patiënt ‘s middags een warme maaltijd aangeboden.

 Wanneer u nuchter dient te zijn, wordt dit vooraf meegedeeld. 

Uiteraard wordt u een maaltijd aangeboden na afloop van alle 

onderzoeken.
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Praktisch

Meebrengen

Breng volgende zaken zeker mee:

 Identiteitskaart

 Verwijsbrief door de huisarts

 Huidig medicatieschema

 Medicatie die u die dag moet innemen, ook indien u nuchter 

moet zijn voor onderzoeken. (U kunt uw medicatie dan na de 

onderzoeken innemen.)

 Recente (labo)resultaten van bij de huisarts (bv. bloedafname)

Als dat van toepassing is:

 Bril en/of leesbril

 Hoorapparaten

 Loophulpmiddel(en): rollator, looprek, wandelstok …
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Hoe een afspraak maken?

Het geriatrisch dagziekenhuis campus Aalst en campus Asse kan u elke 

werkdag bereiken van 8u30 tot 16u

 Telefonisch: 053/72 89 03

 Via mail: geriatrie.dagziekenhuis@olvz-aalst.be

Openingsuren Geriatrisch Dagziekenhuis:

Campus Aalst: maandag, dinsdag en donderdag van 8u30 tot 17u.

Campus Asse: vrijdag van 8u30 tot 17u.
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https://iprova.olvz.intra/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=44bac208-177b-4cc8-a3a4-932a3f61d08b


Inschrijven

Schrijf u in aan de centrale inschrijvingsbalie aan de hoofdingang van het 

ziekenhuis.

Ga vervolgens naar het geriatrische dagziekenhuis

Aalst: Blok A, 2e verdieping

Asse: 1e verdieping
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Notities:
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Contactgegevens 

Geriatrisch Dagziekenhuis

Campus Aalst 

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst 

Tel: 053 72 89 03

Geriatrisch.dagziekenhuis@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse 

Tel: 053 72 89 03

Geriatrisch.dagziekenhuis@olvz-aalst.be

12 12

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.
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