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Bezoekuren
Dagelijks van 10u45 tot 11u45 en van 14u tot 
20u30. (Indien u hiervan wenst af te wijken: 
steeds in overleg met de verpleging.)

Praktische zaken
Artsen
Dr. J. Dekoninck

Dr. E. Degrande

Indien u de arts wenst te spreken, kan u een 
afspraak maken via het secretariaat (tweede 
verdieping) of op het nummer 051/42 51 60 of 
via de hoofdverpleegkundige. Beide artsen komen 
dagelijks langs bij u op de kamer.

Hoofdverpleegkundigen
Hoofdverpleegkundige geriatrie 1

Mevr. Katy Allaert | 051 42 51 70

Hoofdverpleegkundige geriatrie 2

Mevr. Els Masschelin | 051 42 53 70

Sociale dienst
Onze sociaal assistenten kunt u bereiken op de 
gelijkvloerse verdieping.

Voor afdeling G1 

Mevr. Joke Wallaert | 051 42 52 39

Voor afdeling G2 

Mevr. Vicky De Vos | 051 42 52 40

Bron: dienst geriatrie Sint-Andriesziekenhuis,

22 juli 2019

22/07/19

Dienst geriatrie

Het ontslag
De datum van ontslag wordt tijdig meegedeeld. 
Gewoonlijk kan de patiënt op ontslag vanaf 
14.00u. Hiervan kan worden afgeweken in 
onderling overleg met arts, hoofdverpleegkundige 
en sociale dienst.

De dag van ontslag worden de nodige documenten 
meegegeven; overzicht van uw medicatie die u 
verder dient te nemen, brief voor de huisarts, 
eventueel afspraak bij uw arts voor controle.

Medicatie wordt voor maximum één dag 
meegegeven, tenzij voor een weekend of feestdag.

Gelieve u bij ontslag steeds te melden aan de 
hoofdverpleegkundige zodat zij u kan uitschrijven 
op de afdeling.



Geachte patiënt(e)

Met deze informatiefolder wensen wij u praktische 
informatie te geven over uw hospitalisatie op een 
van de afdelingen geriatrie. Tijdens het verblijf 
zal u kennis maken met het team van artsen, 
verpleegkundigen, verzorgenden, logistieke mede-
werkers, ergotherapeuten, kinesisten, diëtisten en 
de sociaal assistente. Zij zullen er alles aan doen 
om uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam 
mogelijk te laten verlopen.

Op onze afdeling staat 
multidisciplinaire zorg centraal 
Wat betekent multidisciplinaire zorg? 

Aandacht voor alle medische problemen, in 
samenwerking met andere artsen, specialisten en 
paramedici. 

Aandacht en zorg voor: 

• Zelfredzaamheid (wassen, kleden e.a.) 
• Gang en evenwicht 
• Continentie 
• Voeding 
• Geheugen, moraal … 
• Pijn 
• Wondzorg 
• Sociale problemen
Deze multidisciplinaire aanpak zorgt voor een 
absolute meerwaarde dankzij gezamenlijk overleg 
en uitwerking van een strategie die per patiënt 
individueel wordt aangepast.

De opname

Op de afdeling zal informatie gevraagd worden:

• over de reden van opname 
• over vroegere ziekten en ingrepen 
• over de woonsituatie, thuishulp, hygiënische 
zorgen, voeding … 
• over de mentale toestand 
• telefoonnummer vertrouwenspersoon (familielid)

Gelieve mee te brengen
• bij iedere opname de thuismedicatie (+actueel 
overzicht). 
• identiteitskaart en bloedgroepkaart 
• verwijsbriefje van de huisarts en/of eventueel 
info ▪ betreffende onderzoeksresultaten, verslagen 
andere ziekenhuizen, allergieën… 
• toiletgerief 
• nachtkledij, ondergoed, kamerjas 
• makkelijk zittende dagkledij (wordt aanbevolen 
in de herstelperiode) 
• gesloten schoeisel 
• eventueel: steunkousen, hoorapparaat, bril, stok

Wanneer de arts formulieren dient in 
te vullen, gelieve deze dan tijdig te 
overhandigen. Vermeld steeds uw naam en 
voornaam op deze documenten.

Onze samenwerking met andere diensten
Het team staat garant voor een deskundige en 
kwaliteitsvolle uitvoering van de totaalzorg waarin 
de patiënt centraal staat. Wij werken samen met 
volgende mensen:

•  Diëtisten 
Zij zorgen ervoor dat de patiënt aangepaste 
voeding krijgt volgens zijn/haar toestand. Gelieve 
vanaf de dag van opname informatie over 
voedingsgewoonten van thuis, dieet of allergieën 
te melden aan de verpleegkundige. De diëtiste 
komt dagelijks bij u langs om uw gewenste menu 
samen te stellen.
•  Ergotherapeuten 
Zij stimuleren de patiënten om datgene dat ze nog 
zelf kunnen te onderhouden en indien mogelijk 
te optimaliseren. Onze ergotherapeuten zorgen 
ervoor de patiënt zowel lichamelijk als geestelijk 
in beweging te houden. Ook zorgen zij voor 
hulpmateriaal, indien dit nodig mocht blijken. 
Onze ergotherapeuten kunnen u info geven rond 
valpreventie.

•  Kinesisten 
Zij zorgen er mede voor dat de patiënt zich zo 
zelfstandig mogelijk kan verplaatsen, indien de 
algemene toestand dit toelaat. Zij analyseren 
gang en evenwicht, met of zonder hulpmiddel.
De behandeling omvat: ▪ voornamelijk 
mobilisatie en gangrevalidatie om de 
beweeglijkheid te bevorderen en het valrisico 
te beperken ▪ specifieke technieken zoals 
ademhalingskinesitherapie, lymfedrainage, 
specifieke revalidatie na fracturen, 
evenwichtstraining …

•  Klinisch apotheker 
Zij kijkt de medicatie na van thuis (soorten, 
hoeveelheid, uur van inname), de optimale 
toedieningsvorm, meldt mogelijke interacties 
van verschillende medicijnen. Ze zorgt ook voor 
duidelijke ontslagdocumenten voor medicatie en 
de eventuele veranderingen die tijdens de opname 
gebeurden.

•  Logopedisten 
Zij geven vooral advies bij slik- en 
spraakstoornissen en/of taalproblemen.

•  Sociale assistente 
Zij analyseert bij opname de thuissituatie 
van de patiënt en contacteert de familie en/
of andere mantelzorgers. Zij helpt bij familiale 
zaken en sociale problemen. Zij coördineert het 
ontslagmanagement, samen met patiënt, familie, 
huisarts en ziekenhuismedewerkers.

•  Psychologe 
Tijdens uw verblijf kan u een beroep doen op onze 
psychologe wanneer u het moeilijk hebt bij het 
verwerken van bepaalde zaken, bv. achteruitgang, 
niet meer terug naar huis kunnen of rond 
verwerking van verlies.


