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Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt 

In AZ Turnhout is er een ‘Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt’.  
 
Dit is een erkenning die we van de overheid krijgen omdat we een 
volwaardige dienstverlening aanbieden aan 75-plussers die vaak 
meerdere medische aandoeningen hebben.  
 
AZ Turnhout beschikt over: 

1. Erkende diensten geriatrie op beide campussen 
2. Geriatrische raadpleging  
3. Een geriatrisch dagziekenhuis 
4. Interne liaison: gespecialiseerde zorgverleners ondersteunen 

geriatrische patiënten die op andere afdelingen verblijven  
5. Externe liaison: de sociale dienst zoekt naar beste oplossing voor 

de patiënt na ontslag 
 
Meer info over het zorgprogramma vindt u in de brochure 
‘Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt’ en op de website 
www.azturnhout.be/geriatrie. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

U bent 75 jaar of ouder en voor een korte of langere periode opgenomen 
in het ziekenhuis. 
 
Uit ervaring weten wij dat patiënten met een zekere leeftijd, nood kunnen 
hebben aan een specifieke aanpak omwille van meerdere problemen die 
zich tegelijkertijd kunnen voordoen.  
 
Na overleg met de verpleegkundigen van de afdeling waar u verblijft, 
komt er iemand van het interne liaison team geriatrie bij u langs. 
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Waarom doen wij dit? 

Wij maken even tijd voor u en/of uw familie om samen uw problemen en 
vragen van nabij te bekijken. Op deze manier kunnen wij onze zorgen 
beter afstemmen op uw behoeften. Indien nodig, bespreken wij uw 
specifieke situatie binnen ons team.  
 
Wij geven de nodige informatie door aan uw behandelende arts. 

Wie zijn wij? 

Het interne liaison team geriatrie bestaat uit een: 
 

 Geriater (arts) 

 Verpleegkundige 

 Sociaal assistente 
 
Indien nodig kunnen we verder advies vragen aan:  
 

 Ergotherapeut 

 Kinesitherapeut 

 Diëtist 
 
Deze personen zullen, elk vanuit hun eigen specialisme, samen met u de 
situatie bekijken. Uiteraard krijgt u alle zorg die u nodig hebt van het 
personeel van de afdeling waar u verblijft. Het interne liaison team 
geriatrie vult deze zorg aan.  

Heeft u vragen? 

Indien u of uw familie nog vragen heeft over onze 
werking, dan kan u ons bereiken via de 
verpleegafdeling.  
 
Het interne liason team geriatrie 
014 40 6605 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (bestuurder Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2ac4841f-54d4-44c6-9f7a-b597b181d51e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=97c3a501-917e-4735-af48-82a0d94ac5c7
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