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Welkom op onze dienst 

Namens het team van de verpleegafdeling geriatrisch dagziekenhuis 
heten wij u van harte welkom op de dienst geriatrie. Met deze brochure 
willen wij u informeren over uw verblijf op onze afdeling. Algemene 
informatie over ons ziekenhuis vindt u op www.azturnhout.be. 

 
Indien u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te 
nemen met uw behandelende arts of de verpleegkundigen. We wensen 
u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout . 
 
Gelieve deze brochure mee te brengen bij uw dagopname in het 
ziekenhuis.  

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 
beschikken over een volwaardige dienstverlening voor 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 op niet geriatrische afdelingen  
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. 

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e448702c-ee8c-4779-8905-a0c75618c684
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Wie zijn we en wat doen we? 

De coördinatie gebeurt door de geneesheer-klinisch geriater 

 dr. T. Carels 

 dr. R. Weidgraaf 
 
Hoofdverpleegkundige: Milena Hadjieva 

 
Onze afdeling telt in totaal 6 plaatsen (bedden en zetels).  
De voornaamste activiteiten van het geriatrisch dagziekenhuis zijn: 
 

 diagnose en evaluatie van geheugenproblemen, valproblematiek, 
polyfarmacie en ondervoeding 

 intraveneuze behandelingen 

 preoperatieve nazichten   

Voorstelling van het multidisciplinair team  

Op de dienst geriatrisch dagziekenhuis wordt u met de beste zorgen 
omringd door een multidisciplinair team van artsen en zorgverleners van 
verschillende medische disciplines. Deze hebben regelmatig overleg en 
werken voor elke patiënt een behandeling uit op maat, die zo goed 
mogelijk aansluit bij uw specifieke noden en wensen.  

 
Tijdens het bezoek van uw arts hebt u de kans om vragen te 
stellen over uw gezondheidstoestand, onderzoeken of de 
behandeling die u ondergaat.  De arts wordt bijgestaan door 
verpleegkundige, ergotherapeut, sociaal medewerkster, kinesist, 
diëtist, en logopedist. 
 
De verpleegkundigen zijn volledig op de hoogte van uw 
gezondheidstoestand,  behandeling en/of onderzoeken die zullen 
volgen. Aarzel daarom niet om uw vragen aan hen te stellen! 

Afspraak en openingsuren 

Afspraak 

Een afspraak op geriatrisch dagziekenhuis wordt geregeld op de 
volgende manieren: 

 via de consultatie bij dr. Weidgraaf  
maandag, dinsdag en donderdag 
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14 tot 16 uur, campus Sint-Elisabeth 

 via de consultatie bij dr. Carels 
dinsdag 14 tot 16 uur, campus SJ 

 doorverwijzing van de huisarts, na overleg met een van de 
geriaters 

 doorverwijzing van andere specialisme voor preoperatieve 
nazichten. 

 
De verpleegkundige van het geriatrisch dagziekenhuis of het  
afsprakenbureau  zal de planning doen en u een afspraak bezorgen 

Openingsuren geriatrisch dagziekenhuis 

 Dinsdag van 8 tot 16uur 

 Woensdag van 8 tot 16 uur 

 Donderdag van 8 tot 16 uur 

Wat brengt u mee bij een opname?  

We verwijzen u graag naar alle informatie in de onthaalbrochure van AZ 
Turnhout of naar de website www.azturnhout.be. Hier vindt u de nodige 
informatie over wat u bij een opname best meebrengt voor de 
administratieve afhandeling, voor de verpleging en arts en voor uzelf (bv. 
lijst van medicatie, identiteitskaart). 

Uw verblijf op het geriatrisch dagziekenhuis 

Dagindeling 

In het geriatrisch dagziekenhuis op de afdeling geriatrie wordt u onthaald 
door een verpleegkundige die met u het verloop van de dag doorneemt.  
 
U wordt na aankomst en ontvangst op de afdeling begeleid door 
personeel  van het interne patiënten transport (PIT) naar de verschillende 
onderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op verschillende 
afdelingen in het ziekenhuis. Het is gewenst dat u na elk onderzoek wacht 
totdat u wordt opgehaald door het personeel van de PIT, die u verder zal 
begeleiden naar volgende onderzoeken. Alle onderzoeken nemen een 
hele dag in beslag.  
 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4dfb5c80-f887-4d80-a1a9-7bfd30571313
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Tussen de onderzoeken, behandelingen en/of revalidatiemomenten door 
kan u comfortabel ontspannen in een aangepaste relaxzetel. Indien u 
bijzondere zorg of geneesmiddelen nodig heeft, zal de verpleegkundige u 
hierbij helpen. Belangrijk is dat u de verpleegkundige hiervan op de 
hoogte brengt bij uw aankomst op de afdeling. Uw familie kan, indien zij 
dit wenst, de dag samen met u doorbrengen op de afdeling en u 
begeleiden tijdens de onderzoeken.  
 
Voor de patiënt wordt een middagmaal voorzien tussen 12 uur en 13 uur. 
U dient wel rekening te houden met het feit dat de onderzoeken kunnen 
uitlopen waardoor het middagmaal later kan plaatsvinden. Familieleden 
kunnen in de cafetaria een maaltijd verkrijgen of zelf eten meenemen. U 
wordt opgehaald door de ergotherapeut van de afdeling voor bijvoorbeeld 
geheugentesten of testen over de zelfredzaamheid. 
 
Na het middagmaal vinden er nog een aantal onderzoeken en gesprekken 
plaats op de afdeling zelf.  
Daarnaast vindt er een gesprek plaats met onze sociaal medewerker 
over de thuissituatie en of er eventueel behoefte is aan professionele 
zorg.  
 

Wanneer alle onderzoeken en gesprekken afgerond zijn, komt de 
geriater langs voor het (voorlopig) gesprek waarin de 
onderzoeksresultaten met u en uw familie worden besproken en 
adviezen worden gegeven. Daarnaast wordt er een vervolgafspraak 
gepland. Na dit gesprek is het onderzoek afgelopen en kunt u naar huis 
terugkeren.  

Onderzoeken 

Tijdens uw verblijf voeren we een aantal onderzoeken uit om een beter 
inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand. Vooraf wordt u op de 
hoogte gebracht van welke onderzoeken gepland zijn. 

Praktische tips  

Indien u niet op de afspraak aanwezig kan zijn gelieve tijdig de 
afdeling geriatrie te verwittigen op het telefoonnummer 014 40 66 04 
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Weetjes over het ziekenhuis 

Wij verwijzen u graag naar de website www.azturnhout.be voor alle info 
over parking, telefoon, radio, tv, maaltijden, enzovoort.  

Terug naar huis 

U hoeft niets te betalen bij vertrek. Indien u hulp nodig heeft om thuis te 
geraken of vragen heeft over thuiszorg, meld dit aan de 
verpleegkundige. De sociale dienst van AZ Turnhout kan u wellicht 
verder helpen. 

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij de verpleegkundigen van het geriatrisch dagziekenhuis 
op het nummer 014 40 66 04. 
 
Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt op onze 
afdeling. Uiteraard wensen wij u een aangenaam verblijf in AZ Turnhout, 
een goede thuiskomst en een spoedig herstel. 
 
Meer informatie over uw factuur en de ombudsdienst van het ziekenhuis 
leest u in de algemene onthaalbrochure of op de website 
www.azturnhout.be. Heeft u geen onthaalbrochure ontvangen bij uw 
inschrijving, vraag ernaar bij de verpleegkundige.  

Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Geriatrisch dagziekenhuis 
Campus Sint-Elisabeth  
Rubensstraat 166 
2300Turnhout 
6de verdieping  
014 40 66 04 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9872f3b1-cf1c-44cc-8fdb-653dd95a66d6
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d3f7c3ed-3d8d-4ae8-9c0a-a1354368050d
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

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

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

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b62e760a-42f5-4e2c-8c80-0d33e995fae4
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=60604cca-143e-4b12-9add-443369909506
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