Patiëntenbrochure

Bezoekuren
Week

14u – 20u

Weekend 10u – 12u 14u – 20u
Enkele tips






Draagt u thuis een bril, gehoorapparaat
of gebruikt u een loophulpmiddel, dan
mag u dit gerust meebrengen naar de
afdeling.
Bij opname neemt u best uw
thuismedicatie mee in het daarvoor
voorziene medicatiezakje en/of uw
medicatielijst. Alle medicatie die u
inneemt zal gecontroleerd worden door
de verpleegkundigen, de arts en de
apotheker.
Op de afdeling wordt bij voorkeur
dagkledij gedragen. Hierbij zijn gesloten
goed aansluitende schoenen heel
belangrijk om vallen te voorkomen.

Wij danken u voor het respecteren van deze
bezoekuren. Dit om de therapie en
behandeling van onze patiënten te
bevorderen.
Contact


Arts - geriater: Dr. Luyckx K.



Afdeling geriatrie
- straat 70 (3de verdiep): 051/334370
- straat 65 (4de verdiep): 051/334470



Hoofdverpleegkundige
- straat 70 (3de verdiep):
dhr. Debrabandere W.
(wim.debrabandere@sjki.be)
- straat 65 (4de verdiep):
mevr. Depreitere A.
(ann.depreitere@sjki.be)
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Uw gezondheid
Onze grootste zorg
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Voorstelling dienst
Het personeel van de dienst geriatrie heet u
van harte welkom op de afdeling.
Met deze brochure willen wij u informeren over
uw verblijf op de afdeling.
De dienst geriatrie is gelegen
3de/4de verdieping (straat 70/65).

op

de

De afdeling bestaat uit 29 bedden.
De dienst geriatrie spitst zich toe op een
patiëntenpopulatie ouder dan 75 jaar met een
complex ziektebeeld.
Doelstelling
De afdeling is gericht op het stellen van
diagnoses en een behandelplan en zorgt ook
voor een revalidatieplan op maat van de
patiënt.
Wij streven naar een maximaal behoud van uw
mogelijkheden. Daarom kan u gevraagd
worden om zaken die u zelf kan zoveel
mogelijk zelf te doen (bv. wassen,
aankleden…).
Indien nodig kan er steeds om de nodige hulp
gevraagd worden.

Indien u vragen hebt, kan u steeds terecht bij
de verantwoordelijke verpleegkundige of de
hoofdverpleegkundige.

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan zo
weinig mogelijk waardevolle bezittingen mee te
brengen.

Indien u de arts wenst te spreken, kan u gerust
een afspraak maken.

Bij opname krijgt iedere patiënt een
identificatiebandje. We controleren uw
identiteit dagelijks en na elke actie waardoor
misverstanden zo worden voorkomen.

Verpleegkundigen staan 24u/24u in voor de
zorg (medicatiebedeling, dagelijkse zorg,
informatie verstrekken…) Ze begeleiden u
doorheen uw opname.
Kinesitherapie, ergotherpaie, logopedie en andere paramedische diensten bieden
dagelijkse oefeningen aan om functieverlies te
voorkomen of uw herstel te bevorderen: alle
oefeningen worden aan uw mogelijkheden
aangepast.
Voor al uw vragen betreffende sociale,
familiale en financiële situaties kan u terecht bij
de sociale dienst. Ze zorgen voor een zo snel
mogelijke voorbereiding van uw ontslag.
Samen met u zal er gezocht worden naar een
geschikte oplossing.

Onze aandachtspunten:


Fixatie-arm-beleid



Valpreventie



Handhygiëne



Decubituspreventie

Ontslag
Bij ontslag krijgt u de nodige
ontslagformulieren mee.

Wekelijks is er een multidisciplinair overleg
(verpleegkundigen, ergotherapeut, sociale
dienst, diëtiste, kinesist, logopediste en arts)
om de toestand van de patiënt te bespreken
en een behandelingsplan op maat van de patiënt in te stellen.

Team

Veiligheid

De geriater is elke voormiddag aanwezig in het
ziekenhuis. 2x per week komt de geriater bij
iedere patiënt langs op de kamer.

Op onze afdeling wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid van patiënten en
familieleden.

Samenwerken

Hiervoor is het belangrijk om dat
identificatiebandje gedurende het ganse
verblijf aan te houden.

Informatie

Toegankelijke zorg

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

