HET ZORGPROGRAMMA GERIATRIE
De zorgverlening van het AZ Jan Palfijn
Gent richt zich voor een belangrijk deel
op de geriatrische patiënt. 75-plussers
kunnen vertrouwen op onze specifieke
ervaring en gebruik maken van het aanbod
vanuit het ‘zorgprogramma geriatrie’. De
verpleegafdelingen Geriatrie maken deel
uit van dit zorgprogramma.
Onze

geriatrische

patiënten

U wordt opgenomen op onze
verpleegafdeling Geriatrie
STRAAT: ........................................................

zorg

KAMER: .........................................................

revalidatie

Deze info werd u gegeven door:
........................................................................

kunnen

begeleiding

daarnaast ook een beroep doen op:
``gespecialiseerde consultaties

terug naar
huis

bij een geriater
``snelle en persoonlijke zorg in het
Dagziekenhuis Geriatrie
op onze revalidatie-afdelingen
``ondersteuning en screening door de
interne en externe liaison geriatrie
Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen
met andere zorginstellingen zoals woon- en
zorgcentra, lokale dienstencentra en het UZ
Gent.

Coördinator Zorgprogramma Geriatrie
T +32 (0)9 224 89 32
Verpleegafdeling Geriatrie STRAAT 151
T +32 (0)9 224 81 51
Verpleegafdeling Geriatrie STRAAT 352
T +32 (0)9 224 83 52
Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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``begeleiding bij herstel

Geriatrie
Verpleegafdeling
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

DE VERPLEEGAFDELING GERIATRIE
De verpleegafdeling

Geriatrie

richt

ONTSLAG

zich

Reeds van bij uw opname op de afdeling

uitsluitend tot patiënten van 75 jaar en ouder.

denken we al aan uw ontslag. Het is immers

BEZOEK
Bezoek is toegestaan van 14 uur tot 20 uur.

belangrijk dat uw vertrek uit het ziekenhuis

Om een vlotte zorg te garanderen, vragen wij

Niet elke oudere is een geriatrische patiënt.

goed voorbereid wordt. Zo heeft u minder

aan uw bezoek om deze uren te respecteren.

Daarom worden naast de ziekte nog een

zorgen als u terug thuis bent.

Uitzonderingen zijn steeds bespreekbaar

aantal andere criteria bepaald waaraan moet

met

worden voldaan om te worden opgenomen op

Om alles vlot te laten verlopen, zal kort na

onze verpleegafdeling Geriatrie.

uw opname een medewerker van de Sociale

UITGEBREID TEAM
Een juiste diagnose is belangrijk. Op de afdeling
werkt een team van artsen, verpleegkundigen,
ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk
werkers en andere zorgverleners aan een
juiste inschatting van uw situatie.

de

hoofdverpleegkundige

of

de

verantwoordelijke van de afdeling.

Dienst met u en /of een mantelzorger contact

U kan als patiënt tijdens de bezoekuren

opnemen.

bezig zijn met een therapie in een van de
therapieruimtes. U bent niet op de kamer en

Indien een terugkeer naar de thuissituatie niet

kunt dan geen bezoek ontvangen. Uw bezoek

mogelijk is, helpen zij u graag met het zoeken

kan in dit geval steeds contact opnemen met

naar andere oplossingen.

de verpleegkundigen.

PRAKTISCH
LEVENSBESCHOUWING

Ze garanderen een aangepaste verzorging

Dit brengt u best mee:

en helpen u, indien nodig, met uw revalidatie.

``een recente lijst van uw thuismedicatie

Met levensbeschouwelijke vragen kan u

Het doel is steeds een terugkeer naar de

``de gegevens van een contactpersoon

steeds terecht bij een medewerker van de

thuissituatie of naar een thuisvervangende

``identiteitskaart

dienst Levensbeschouwing.

situatie.

``toilettas
``dag- en nachtkledij
``stevig en gesloten schoeisel
``eventuele hulpmiddelen (bril, hoorapparaat,
tandprothese...)

