
Wat brengt u mee?

• Identiteitskaart
• Bloedgroepkaart
• Allergiekaart
• De medicatie die u die dag inneemt en 
   uw  medicatielijst 
• Verwijsbrief van de huisarts
• Leesbril en/of hoorapparaat 
• Gemakkelijke kledij en gesloten schoeisel
• Formulieren voor hospitalisatieverzekering, 
   formulier  ‘vertrouwelijk’ van het 
   ziekenfonds en eventueel afwezigheids-
   attesten die ingvuld moeten worden.

Wat brengt u NIET mee? 

• Waardevolle voorwerpen of geld
• Nachtkledij, dit wordt eventueel voorzien op 
   het geriatrisch daghospitaal.

Contact

Consultatie uren Dr. Schellemans:
Dinsdag: 10u20 - 13u00
Tel.: 011 71 55 55

Openingsuren Geriatrisch daghospitaal:
maandag tot vrijdag: 08u00 tot 16u00
Tel.: 011 71 51 62
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Welkom 

Vanuit het geriatrisch daghospitaal heten wij u 
van harte welkom op onze dienst.

Tijdens uw opname wordt u begeleid door een 
multidisciplinair team. 
Dit bestaat uit:  
     • geriater
     • verpleegkundige
     • sociaal verpleegkundige
     • ergotherapeut
     • kinesist
     • logopediste
     • neuropsycholoog
     • diëtiste.

Aanbod

Diagnostisch programma:
     • multi-disciplinaire evaluatie van de 
        geriatrische patiënt
     • geheugenonderzoek
     • pre-operatief nazicht
     • gangstoornissen/vallen
     • voedingsproblemen

Therapeutisch programma:
     • IV-medicatie
     • bloedtransfusie
     • wondzorg
     • NPH
     •  vervangen/verwijderen PEG-sonde

Revalidatie programma:
     • braining (geheugentraining)
     • reva vallen/evenwicht
     • reva CVA individueel
     • reva slikken

De opname

Om de geplande onderzoeken vlot te laten 
verlopen verwachten wij u op het afgesproken 
uur.
U dient zich aan te melden via de 
inschrijvingskiosk met uw identiteitskaart.

Die dag wordt u best vergezeld door een 
presoon die goed op de hoogte is van uw 
huidige algemene toestand.

Koffie, thee en water zijn vrij te verkrijgen. Bij 
volledige dagopname wordt er een maaltijd 
voorzien.

Indien er bij de dag van opname problemen 
zijn, of u kunt niet komen, verwittig dan de 
geriatrisch daghospitaal (tel.: 011 71 51 62).


