Dagonderzoek
geriatrie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw (huis)arts heeft u doorverwezen naar het dagonderzoekcentrum
geriatrie. In deze folder kunt u lezen wat dat inhoudt. Wat kunt u van
ons verwachten en wat verwachten wij van u?
Het centrum is alleen overdag open en is bestemd voor onderzoek en
advisering van oudere mensen. De klinisch geriater die u onderzoekt is een
specialist op het gebied van ouderdomsziekten en -problemen. Op het
dagonderzoek-centrum werkt tevens een verpleegkundige gespecialiseerd in
zorg voor ouderen.

Dagonderzoekcentrum
Bij ouderen uit een ziekte zich vaak anders dan bij jongere mensen. Er is
vaak sprake van een nieuwe aandoening bij al langer bestaande kwalen. Die
ziekten en aandoeningen beïnvloeden elkaar, evenals de medicijnen die
gegeven worden. Daarom zijn vaak meerdere gesprekken en onderzoeken
noodzakelijk om de oorzaken van uw klachten te achterhalen.

Voorbereiding
Wilt u bij bezoek aan het dagonderzoekcentrum het volgende meenemen:
alle medicijnen die u gebruikt en uw medicijnenpaspoort (neem ook de
medicijnen mee die u zelf heeft gekocht
indien van toepassing: loophulpmiddel (stok, rollator, looprek) of rolstoel.
Hulpmiddelen als (lees)bril en/of hoortoestel
Trekt u vooral gemakkelijke kleding aan. Dit is handig bij het aan- en
uitkleden. Neem eventueel extra ondergoed mee.

Belangrijk
De klinisch geriater en de verpleegkundige willen ook graag spreken met
iemand die u goed kent bijvoorbeeld een familielid. Kunt u er voor zorgen dat
er iemand met u meekomt? Het is raadzaam deze folder ook aan uw
begeleider te laten lezen.

Dagindeling
De opname duurt van 09.00 tot uiterlijk 12.30 uur. Wanneer u zich op de
polikliniek geriatrie meldt, legt de polikliniek assistente het programma uit.
Ook biedt de polikliniekassistente u begeleiding en hulp.
Als eerste heeft u een gesprek met de klinisch geriater, daarna met de
verpleegkundige over uw klachten en gezondheid. Zij zullen ook een gesprek
hebben met uw familie/begeleider.
Het lichamelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de geriater. De
polikliniekassistente meet en weegt u en maakt een hartfilmpje (ECG).

Ook kunt u worden doorverwezen voor bloedonderzoek.
Aanvullend onderzoek
Soms is het nodig dat u op een andere dag terug komt voor aanvullende
onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld voor een gesprek bij de klinisch
psycholoog, een andere specialist of röntgenonderzoek.
U krijgt de afspraak hiervoor mee van de polikliniekassistente.
De tussenliggende periode kan variëren van één tot enkele weken.

Uitslag
De klinisch geriater bespreekt aansluitend aan de gesprekken en
onderzoeken met u de uitslagen en geeft u advies. Dit is meestal aan het
einde van de ochtend of begin van de middag.
Als u terug moet komen voor aanvullende onderzoeken dan krijgt u de uitslag
op een ander moment. De polikliniek assistente maakt deze afspraak voor u.
Uw huisarts krijgt bericht over uw bezoek aan het dagonderzoekscentrum en
neemt daarna de behandeling over. In sommige gevallen blijft u wat langer
onder controle van de klinisch geriater.

Verwijzing
Uw huisarts of medisch specialist verwijst u naar het dagonderzoekcentrum
geriatrie. Het is belangrijk om te weten dat de medewerkers van het
dagonderzoekcentrum geriatrie nauw samenwerken met andere instellingen
op het gebied van ouderenzorg.

Vragen
Kunt u onverwacht niet komen, belt u dan tijdig af. Wij maken dan een
nieuwe afspraak voor u.
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neem dan gerust
contact met ons op.
Polikliniek geriatrie, (0318) 43 54 11.
Het dagonderzoekcentrum geriatrie, polikliniek geriatrie, bevindt zich op de
begane grond, vleugel A, bestemming 23.
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