II Verwelkoming en
opname

Van harte welkom op de afdeling Geriatrie. Met deze informatiefolder wensen wij wat praktische informatie te
geven over uw verblijf (of dat van uw familie) op de afdeling. Tijdens het verblijf zult u kennis maken met het team
van geneesheren, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerkers, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en sociaal assistenten. Zij zullen er alles aan doen om
het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te
laten verlopen.
Op de afdeling zullen er vragen gesteld worden rond o.a.
woonsituatie, thuishulp, hygiënische zorgen, voeding en
mentale toestand. Bij opname vragen wij steeds een telefoonnummer van een vertrouwenspersoon (familielid).
Dit om een vlotte communicatie mogelijk te maken. Het
is tevens wenselijk bij iedere opname de medicatie mee te
brengen.
Wanneer er door de behandelende arts formulieren dienen ingevuld te worden, gelieve deze dan tijdig te overhandigen. Vermeld steeds uw naam en voornaam op deze
documenten.

II Onze diensten

Team van artsen en verpleegkundigen

Logopedisten

Het team staat garant voor een deskundige en kwaliteitsvolle
uitvoering van de totaalzorg waarin de patiënt centraal staat.

De logopediste kan de patiënt helpen met advies bij
slikstoornissen en spraak– of taalproblemen. De logopediste is aanwezig in het ASZ op dinsdag-, woensdag– en
vrijdagvoormiddag.

Ergotherapeuten
De ergotherapeut stimuleert de patiënten om datgene dat ze
nog zelf kunnen te onderhouden. Onze ergotherapeuten zorgen ervoor dat de patiënten zowel lichamelijk als geestelijk in
beweging blijven. In de voormiddag trachten ze het sociale
contact met de medepatiënten te bevorderen. De ergotherapeut maakt indien nodig een balans op van de verschillende
geestesfuncties (geheugen, concentratie, spraak, taal) en van
de activiteiten dagelijks leven.

Kinesisten
Dagelijks komt de kinesitherapeut langs. Wanneer de toestand
het toelaat is het belangrijk ervoor te zorgen dat de patiënt opnieuw zo zelfstandig mogelijk wordt. De kinesist zal er dan ook
op aandringen om zoveel mogelijk zelf te doen. De behandeling omvat mobilisatie en gangrevalidatie om de beweeglijkheid te bevorderen. Dit zowel individueel als in groep

Diëtisten
De voedingsdeskundigen zorgen dat de patiënt aangepaste
voeding krijgt volgens zijn/haar toestand. Mocht u hierover
vragen hebben of wenst u mededelingen te doen, kan dat
altijd. Op uw vraag komt de diëtiste dan langs op de kamer.

Maatschappelijk werkers
Maatschappelijk werkers helpen en ondersteunende
patiënt en zijn omgeving bij de aanpak van de gevolgen
van ziekte en behandeling. Ze zijn bereikbaar elke werkdag
tussen 9 en 16 uur op het nummer 053/76 40 48 (geriatrie
rechts en 053/76 40 41 (geriatrie links).

Andere diensten
Er is tevens de mogelijkheid om een kapster en/of pedicure
te vragen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de
hoofdverpleegkundige van de afdeling.

II Het ontslag

De datum van het ontslag wordt tijdig meegedeeld.
De laatste dag worden de nodige documenten en de
medicatie voorschriften. Contacteer bij thuiskomst uw
huisarts, hij zal de medicatie verder met u regelen. Indien
u bij het ontslag liggend of zittend vervoer wenst, willen
wij dat voor u organiseren. Meldt dit tijdig aan de hoofdverpleegkundige of maatschappelijk werker.

Bereikbaarheid
De geneesheren en verpleegkundigen van de afdeling
staan steeds ter uwer beschikking voor informatie. Gelieve telefonisch contact in de voormiddag te vermijden
vanwege de drukte op de afdeling.

Aanbevelingen
Laat geen geld of waardevolle voorwerpen achter op de
kamer. Het ziekenhuis is geenszins aansprakelijk voor
verloren voorwerpen. Geef deze mee met uw familie of
contacteer de sociale dienst zodat zij deze op een veilige
manier voor u kunnen bewaren. Gelieve ook dagkledij
en goed schoeisel mee te brengen. Dit is nodig voor een
optimale revalidatie

Nog vragen?
Vragen met betrekking tot resultaten van onderzoeken
stelt u best aan de geneesheer. Voor vragen omtrent de
verzorging kunt u steeds terecht bij de verpleegkundigen.

geriaters-internisten aalst
Dr. Lutgart Peleman (medisch diensthoofd)
Iedere werkdag van 14 tot 16 uur
Dr. Veerle Immegeers
Iedere werkdag van 14 tot 16 uur
Dr. Vicky Van Der Kelen
Iedere werkdag van 16 tot 17.30 uur
hoofdverpleegkundigen
Geriatrie 6de rechts
Dhr. Kristoff Colman
t +32 (0)53 76 40 50

Informatiebrochure

Acute geriatrie

Geriatrie 6de links
Mevr. Steffie Anne
t +32 (0)53 76 46 50
Iedere werkdag van 14 tot 16 uur
(niet op woensdagnamiddag)
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I Autonome verzorgingsinstelling

