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Beste patiënt

Wij heten u welkom op onze verpleegafdeling geriatrie.  In deze brochure 
geven we u wat uitleg over onze afdeling. Als u nog vragen hebt, aarzel 
niet om ze te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

We wensen u een spoedig herstel en een aangenaam verblijf toe.

Het team van de verpleegafdeling geriatrie

Het team
U wordt door een multidisciplinair team gevolgd dat bestaat uit 
verschillende zorgverstrekkers elk met hun eigen deskundigheid.

De geriater

De geriater stelt de diagnose en maakt samen met het team een zorgplan 
op. De geformuleerde doelstellingen en behandelingen worden door 
iedere geriater dagelijks geëvalueerd.

De verpleegkundigen en zorgkundigen

De verpleegkundige zorg vertrekt vanuit de individuele behoeften van 
de patiënt. Er wordt gestreefd naar een maximale zelfredzaamheid met 
respect voor de autonomie en eigenheid van iedere hulpvrager.

De kinesitherapeut

Het verbeteren en het onderhouden van de beweeglijkheid, spierkracht 
en de functionele mogelijkheden zijn essentieel voor een optimaal herstel. 
Vanaf het ogenblik dat de gezondheidstoestand het toelaat gaan de 
oefeningen door in de oefenzaal. 

De ergotherapeut

Met gerichte oefeningen worden de dagelijkse vaardigheden die het 
zelfstandig functioneren ondersteunen, verbeterd. Eveneens wordt 
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gezocht naar de gepaste hulpmiddelen om de zelfstandigheid te 
verbeteren of te behouden.

De logopedist

De logopedist staat in voor de behandeling van taal-, spraak-, stem- en/
of slikstoornissen. Zij geven naast oefentherapie, ook instructies omtrent 
het te volgen slikmaneuver en de voedingsconsistentie, met als doel een 
verbetering maar ook om de veiligheid van slikken te verhogen.

De diëtist

De diëtist zorgt niet alleen voor een aangepast dieet maar volgt ook de 
voedingstoestand op en stemt de noden af op het behandelingsplan. Bij 
risico op ondervoeding wordt in overleg met de overige leden van het team 
gezocht naar aanvaardbare mogelijkheden om aan de voedingsbehoeften 
te voldoen.

De sociale dienst

Samen met u, uw familie en de bestaande diensten wordt al vanaf de 
opname gezocht naar mogelijkheden om uw vertrek uit het ziekenhuis zo 
vlot mogelijk te laten verlopen.

Als u dat wenst, kunt u beroep doen op een psycholoog of een medewerker 
van de spirituele dienst.

Op afspraak kan een kapper of pedicure gevraagd worden. De kosten 
hiervoor zitten niet in de opname van het ziekenhuis vervat, maar moeten 
extra betaald worden.

U kunt via de hoofdverpleegkundige een afspraak maken met de 
behandelende geriater.
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Het verblijf op de afdeling
 Er wordt een medisch behandelingsplan en een verzorgingsplan 
opgesteld.
Er wordt gestreefd naar een maximaal herstel met het behoud of 
verbeteren van de zelfredzaamheid.
De opnameduur wordt zo kort mogelijk gehouden. De gemiddelde ligduur 
is ongeveer 12 dagen.
Bezoek is steeds mogelijk, rekening houdend met de dagelijkse 
zorgmomenten. Uit respect voor de privacy vragen we bezoeker de kamer 
te verlaten wanneer een zorgverlener of een arts de kamer binnenkomt.
Heeft u een officieel aangestelde vertrouwenspersoon, laat het ons dan 
graag weten. Breng ons zo gewenst ook op de hoogte van een (negatieve) 
wilsverklaring als u die heeft opgesteld.

Veiligheid
•  Om veiligheidsredenen brengt u zo weinig mogelijk waardevolle 

bezittingen mee naar het ziekenhuis. Op uw kamer hebt u een kluis ter 
beschikking.

• Het is verboden om te roken op de afdeling.
• Voor de brandveiligheid adviseren wij u om de kamerdeur dicht te 

laten.Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een identificatiebandje rond 
uw pols. U mag dit niet verwijderen. Als het toch loskomt, meld dit aan 
uw verpleegkundige.

• Thuismedicatie en insuline mogen om veiligheidsredenen niet op de 
kamer bewaard worden. Geeft deze mee terug naar huis of u geeft ze af 
aan de verpleegkundige die dit in het verpleeglokaal zal bewaren.

Benodigdheden
Bij voorkeur worden volgende zaken meegenomen van thuis naar het 
ziekenhuis:

• dag- en nachtkledij
• voldoende toiletgerief (handdoeken en washandjes, zeep…)
• veilig (gesloten) schoeisel
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• persoonlijke zaken zoals bril, hoorapparaat, tandprothese 
(loophulpmiddel: looprek, 2-wielrollator, 4-wielrollator...deze mogen 
van thuis meegebracht worden, deze kunnen op de dienst gecontroleerd 
worden)

• verwijsbrief van de huisarts
• de lijst van medicatie die u thuis inneemt.

Telefoon
U mag uw gsm gebruiken op de afdeling.
U kunt ook een persoonlijke telefooncode en/of gratis draadloos internet 
aanvragen via de verpleegkundige.

Vertrek uit het ziekenhuis
Samen met u en uw familie gaat de sociaal verpleegkundige bij het begin 
van uw opname na of u nazorg zal nodig hebben en welke mogelijkheden 
er voor u zijn.
Wij streven ernaar om u in de voormiddag te laten vertrekken.
Bij uw vertrek controleert u of u alle persoonlijke spullen en eventuele 
afgegeven thuismedicatie terug mee hebt naar huis. Achtergelaten 
voorwerpen worden nog 4 weken op de afdeling bewaard.
Bij uw thuiskomst vragen wij om uw huisarts zo snel mogelijk te 
contacteren.

Wat krijgt u mee bij uw vertrek?
• een ontslagbrief voor uw huisarts tenzij de brief voor de huisarts 

digitaal wordt doorgestuurd
• een eventuele controleafspraak
• een gedetailleerd overzicht van de medicatie
• enkel nieuw opgestarte medicatie wordt meegegeven tot en met de 

volgende werkdag samen met de eventueel afgegeven thuismedicatie
• attesten (indien nodig)
• een niet-medische ontslagbrief met de gegevens van de afdeling en een 

overzicht van alle papieren die u gekregen hebt.
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Als dit geregeld is, kunt u vertrekken. Verwittig de verpleegkundige van 
uw vertrek.

Tevreden?
 Tevreden (of niet)? Laat het ons weten en maak onze afdeling beter! 
Bij opname hebben we uw e-mailadres gevraagd. Binnen een week na 
uw vertrek uit het ziekenhuis ontvangt u via e-mail een link naar een 
anonieme tevredenheidsenquête. Dankzij uw medewerking kunnen we 
zorgen voor een verbetering van onze zorg en service. Bedankt voor uw 
hulp.
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Contact
CAMPUS RUMBEKE                                                    

Cognitieve geriatrie

t 051 23 82 24            

Orthogeriatrie

t 051 23 82 51              

Psychogeriatrie

t 051 23 82 73

Geriatrie 4

t 051 23 83 48

Geriatrie 5

t 051 23 81 00

CAMPUS MENEN

Geriatrie 1

t 056 52 21 63

 Geriatrie 2

t 056 52 24 40

www.azdelta.be

Bron: afdeling geriatrie, 

Artsen
CAMPUS RUMBEKE                                                                 

Dr. Felicia Bentin 

Dr. Caroline Bonnaeve

Dr. Katrien Cobbaert 

Dr. Celine Detremmerie

Dr. Bart Ghesquiere                                                                 

Dr. Benedikte Maenhout     

Dr. Hanne Maes            

Dr. An Verbrugghe                         

CAMPUS MENEN

Dr. Felicia Bentin 

Dr. Katrien Cobbaert

Dr. Benedikte Maenhout

CAMPUS TORHOUT

Dr. Ilse Castelein 

Dr. Eva De Raes

Dr. Liesbeth Verstraete


