Afdeling
ouderengeneeskunde
opnamewijzer 70+

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afdeling Ouderengeneeskunde
A Vleugel, 3e etage, bestemming 66

Bezoektijden
De bezoektijden zijn van 12.00 - 13.00 uur (partner en naaste familie) en van
17.00 – 20.00 uur.

Telefoonnummer, Eerst verantwoordelijke verpleegkundige
Kamer 26-29 (0318) 43 4801
Kamer 30-31 (0318) 43 4804
Kamer 32-36 (0318) 43 5837

Afdelingsinformatie
Door de combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen kan
een onduidelijk ziektebeeld ontstaan. Dit kan het functioneren belemmeren.
De klinisch geriater is een specialist die probeert te achterhalen welke
klachten bij het normale verouderingsproces horen en welke klachten door
specifieke ziekten worden veroorzaakt. Hij of zij bepaalt ook welke
onderzoeken er voor u nodig zijn, zonder u daarmee teveel te belasten. De
behandeling is vooral gericht om u zo zelfstandig mogelijk te laten
functioneren. De geriater werkt samen met verschillende zorgverleners om
de problemen op te lossen. De zaalarts komt dagelijks bij u langs.

Contactpersoon
Als u wordt opgenomen vraagt een verpleegkundige u om een naam en
telefoonnummer van een contactpersoon door te geven. Dit kan een
familielid zijn of een iemand anders die nauw bij u betrokken is. Diegene is
het aanspreekpunt voor de afdeling. Hij of zij wordt op de hoogte gehouden
van uw situatie en is gesprekspartner bij het bepalen van uw behandeling.
Tijdens het bezoekuur kan alleen deze contactpersoon vragen stellen.
Wanneer de contactpersoon tijdens het bezoekuur niet aanwezig is, kan
hij/zij tussen 15.00 en 15.30 uur telefonisch contact opnemen met de Eerst
Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV). Deze verpleegkundige is volledig op
de hoogte van uw situatie en kan uw vragen beantwoorden.

De opname
De opnameduur is zo kort mogelijk, maar hangt af van uw situatie. De eerste
dagen van uw opname worden uw problemen in kaart gebracht en eventuele
onderzoeken verricht. Zo kunt u onderzocht worden op vallen, ondervoeding
en lichamelijke beperkingen. Na deze onderzoeken bespreekt uw arts de
behandeling met u en uw contactpersoon. Tijdens dit gesprek is er natuurlijk
ook gelegenheid om vragen te stellen. Uw arts betrekt zowel u als uw
contactpersoon bij de behandeling. Wanneer u de behandeling heeft
afgerond, kunt u weer naar huis. In overleg met andere hulpverleners wordt

er tijdens uw opname gekeken of er speciale voorzieningen nodig zijn in uw
thuissituatie.

Activiteitentherapie
In de activiteitenruimte van de afdeling wordt er van maandag tot en met
vrijdag activiteitentherapie aangeboden. De activiteitentherapie begint om
10.30 uur en aansluitend wordt er gezamenlijk gegeten.

Wensen en opmerkingen
Onze medewerkers willen graag goede zorg verlenen naar uw tevredenheid.
Heeft u wensen, opmerkingen, suggesties of klachten, dan kunt u dit melden
bij de medewerkers. Zij zullen hiervoor zorg dragen in uw belang en dat van
anderen.
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