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Opname in het dagziekenhuis geriatrie

Het dagziekenhuis geriatrie richt zich tot mensen met een 
gemiddelde leeftijd van 75 jaar met acute of chronische 
aandoeningen, toenemende inactiviteit, cognitieve problemen, 
valrisico en voedingsproblemen (zoals verslikken & malnutritie).

Het dagziekenhuis biedt verschillende programma’s aan:

Een diagnostisch programma

• Valkliniek en osteoporose problematiek

• Geheugenkliniek

• Geriatrische multidisciplinaire consultatie

• Preoperatieve evaluatie van de geriatrische patiënt

• Diagnostische oppuntstelling

Een therapeutisch programma

• Medische behandelingen 
(bv. intraveneuze medicatie toediening, bloedtransfusies...)

Een revalidatieprogramma

• Multidisciplinaire revalidatie

• Follow–up na hospitalisatie
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Doelstelling

• Het geriatrisch dagziekenhuis wil op korte termijn de 
oorzaak van uw gezondheidsklachten achterhalen, zodat een 
aangepast advies kan gegeven worden aan verschillende 
beroepsbeoefenaren. Hiervoor kunnen verschillende 
diagnostische onderzoeken plaats vinden tijdens uw 
daghospitalisatie.

• Het dagziekenhuis biedt naast diagnostische onderzoeken ook 
behandelings- en revalidatiemogelijkheden aan op het vlak van 
ergotherapie, kinesitherapie en logopedie.

• Het dagziekenhuis geriatrie maakt het mogelijk om verschillende 
onderzoeken, consulten of revalidatie op één dag te groeperen.

• De opname gebeurt altijd  na overleg met uw huisarts of uw 
verwijzende arts.

• Via opname in het dagziekenhuis kan in een aantal gevallen een 
ziekenhuisopname ingekort worden of voorkomen worden.
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Praktische informatie

Het dagziekenhuis geriatrie bevindt zich op de vijfde verdieping 
Route 98. Er is plaats voor 12 patiënten. Tijdens de dagopname 
beschikken de patiënten over een bed of een comfortabele 
relaxzetel.

Hoe verloopt een dagopname

• Gelieve u bij uw aankomst aan te melden aan de receptie in de 
inkomhal van het ziekenhuis. Daar krijgt u een ID– bandje aan 
(gelieve dit niet te verwijderen) en wordt u begeleid naar het 
verdiep.

• Er vindt een opnamegesprek plaats met de verpleegkundigen 
en/of artsen.

• Afhankelijk van uw dagopname wordt er gestart met het  
dagprogramma dat onderzoeken en/of revalidatie omvat. Tijdens 
uw dagopname is koffie en water verkrijgbaar en eventueel een  
warme maaltijd.  Voor de begeleidende persoon is geen warme 
maaltijd voorzien.

Openingsuren

Van maandag tot vrijdag telkens van 8 uur tot 17 uur.
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Wat meebrengen voor uw verblijf?

Administratieve gegevens

• Identiteitskaart

• Eventuele persoonlijke verzekeringsgegevens

• Het telefoonnummer van een contactpersoon

Persoonlijke gegevens

• Bloedgroepkaart

• Medicatielijst

• Medicatie voor de dag van de opname

• Eventueel verwijsbrief of geneeskundige documenten van uw 
huisarts of verwijzende specialist

• Eventueel attesten (goedkeuring van medicatie)

• Medische fiche (WZC)

• Lijst van gekende allergieën 

• Bril / hoorapparaat

• Communicatieschriftje van de thuiszorg

• Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten
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Vervoer

U neemt best contact op met uw persoonlijke mutualiteit, om 
correct geïnformeerd te zijn over de vervoersmogelijkheden en de 
terugbetalingsmogelijkheden. De meeste mutualiteiten voorzien 
een tussenkomst in het vervoer naar en van het geriatrisch 
dagziekenhuis. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de 
sociale dienst van het Sint Andriesziekenhuis.

Ontslag

Bij ontslag wordt een ontslagbrief meegegeven voor de huisarts  
en/of thuisverpleging. De huisarts kan de geriater steeds 
contacteren voor verder overleg.

Samenstelling van het multidisciplinair team

• De geriater: Dr. Maertens 

• Hoofdverpleegkundige

• Verpleegkundig team 

• Logistiek medewerker

• Ergotherapeutisch team

• Psychologe

• Kinesitherapeutisch team

• Logopedisten
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Vragen of suggesties

Voor vragen en suggesties kan u terecht bij het 
dagziekenhuis geriatrie 051 42 51 76

Wat kan er aangerekend worden?

Volgende prestaties kunnen aangerekend worden door de patiënt in 
het dagziekenhuis geriatrie:

• Consultatie van de geneesheer-specialist of toezicht van de 
geneesheer-specialist

• Technische verstrekkingen (bv. kinesitherapie, laboratorium, 
radiologie, pathologie van de behandelende arts…)

• Mogelijks maaltijden en dranken

• Medische kosten (bv. materiaal, bloed, medicatie…)
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Bereikbaarheid

Met de auto

Het ziekenhuis is gelegen aan de Ringlaan in Tielt. De boven- en 
ondergrondse parkeerplaatsen kan u bereiken via de Bruggestraat. 
Er zijn plaatsen voor andersvaliden voorzien.
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Met het openbaar vervoer

Halte: kliniek Sint-Andries

Haltenummer 502479, (stopt vlak voor Sint-Andriesziekenhuis)

• Tielt - Brugge lijn 21

Halte: WZC Sint-Andries

Haltenummer 507479 (stopt op 200m van Sint-Andriesziekenhuis)

• Oostrozebeke - Tielt (Belbus) lijn 59

• Tielt - Aalter (Belbus) lijn 77



Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt

T 051 42 51 11 - F  051 42 50 20 
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be
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