
Contact 
Heb je nog vragen, neem gerust contact op met 
het geriatrisch dagziekenhuis:

Campus Blankenberge: 
T +32 (0)50 535 200

Campus Knokke:  
T +32 (0)50 535 195  
open op donderdag, dagelijks bereikbaar van 9u. 
tot 17u. 

Persoonlijk
• (lees)bril / hoorapparaat / kunstgebit

• Eigen hulpmiddel (rolwagen, wandelstok, 
loopkader, orthopedische schoenen,…)

• Iets om te lezen,…

• Gemakkelijke dagkledij, gesloten schoenen

Je brengt beter geen grote geldbedragen of 
waardevolle voorwerpen mee. Het ziekenhuis is 
niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.
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Geriatrisch dagcentrum

campus Knokke-Heist (8300)
Kalvekeetdijk 260  - T +32 (0)50 535 000
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 534 000
campus Maldegem (9990) 
Brugse Steenweg 183E - T +32 (0)50 533 000
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Volgende afspraak:

Datum: _____/_____/________
Opmerking: 



Voor wie 

In het dagcentrum geriatrie kunnen patiënten 
met een geriatrisch risicoprofiel terecht voor:

• Programma valkliniek

• Programma geheugenkliniek

• Opvolging na een ziekenhuisopname

• Therapie:

   - Toedienen van intraveneuze medicatie 

   - Bloedtransfusies

   - Opvolgen wondzorg

   - Kleine ingrepen 

Team
Het multidisciplinair team van het dagcentrum 
geriatrie bestaat uit een geriater, een 
verpleegkundige, een psycholoog, een 
kinesitherapeut, en een ergotherapeut. Indien 
nodig kan er een beroep gedaan worden op 
zorgverleners van andere disciplines.

Verloop van de dag
Een dagopname begint bij de inschrijving aan 
de opnamedienst van het ziekenhuis. Je wordt, 
eventueel samen met je begeleider/centrale 
verzorger, vergezeld naar het dagcentrum 
geriatrie.

Bij aankomst in het dagcentrum geriatrie krijg 
je info over het verloop van de dag. Indien je 
nuchter moest zijn, krijg je een ontbijt in het 
ziekenhuis.

De geriatrisch verpleegkundige overloopt samen 
met je partner/mantelzorger de vragenlijlst 
om een zo goed mogelijk beeld te vormen 
van je fysieke, mentale en sociale toestand. 
De patiënt verblijft in een ruime dagzaal in 
een comfortabele relaxzetel of in een bed in 
afwachting van de verschillende geplande 
onderzoeken of therapie (bloedafname, RX,…). 
Bij een dagopname bieden we je ‘s middags een 
broodmaaltijd aan.

Na observatie van het team en na 
diagnosestelling door de geriater wordt verslag 
uitgebracht aan jou en je partner/mantelzorger 
(+/- rond 15u).

Alle resultaten van de onderzoeken en de 
ingestelde behandeling worden aan de huisarts 
bezorgd. Zo nodig wordt er een vervolgbezoek 
op het dagcentrum geriatrie voorzien.

Begeleiding
Wij raden steeds aan dat iemand je vergezelt 
naar het dagcentrum geriatrie. Deze persoon 
kan je helpen en indien nodig aanvullende 
informatie geven over je klachten. Er zal ook aan 
je partner/mantelzorger gevraagd worden om 
enkele vragen te beantwoorden

Voorbereiding
Je hoeft voor je onderzoek, behandeling of 
ingreep geen speciale voorbereidingen te 
treffen (indien wel worden deze op voorhand 
meegedeeld).

Meebrengen
Administratief
• Identiteitskaart

• Indien hospitalisatieverzekering: kaart of 
formulier meebrengen

• Bloedgroepkaart

• Een overzicht van de thuiszorginstanties en/of      
zorgverstrekkers (vb. communicatieschriftje van 
de thuiszorg, RVT: zorgplanning )

• Lijst met gekende allergieën

• Actuele medicatielijst

Medisch
• Verwijsbrief van de huisarts of specialist

• De medicatiefiche en de geneesmiddelen      
die je nodig hebt voor de volledige dag van je 
opname

• Insuline en pen

• Eventueel de meest recente bloedresultaten

• Wondzorg materiaal
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