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U bent doorverwezen naar de dagbehandeling Geriatrie van de afdeling Geriatrie. Op deze afdeling
vindt in één dag of dagdeel uitgebreider aanvullend onderzoek en behandeling van oudere patiënten
met meervoudige problemen plaats.

Waarom dagbehandeling Geriatrie
Een ziekte bij ouderen uit zich vaak anders dan bij jongeren. Ziekten hebben over het algemeen grote
invloed op het dagelijks functioneren. Voor een goede totaalbehandeling zijn vaak meerdere
onderzoeken en/of behandelingen noodzakelijk. Vanuit de dagbehandeling Geriatrie worden
verschillende onderzoeken en/of behandelingen op elkaar afgestemd. Een opname kan zo voorkomen
worden. Ook kunnen diverse onderzoeken op een patiëntvriendelijke wijze plaatsvinden.

Wat kunt u verwachten
U wordt onderzocht door een geriater, een gespecialiseerd verpleegkundige en paramedici
(bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of ergotherapeut). Indien nodig onderzoeken ook andere
specialisten u. De verschillende onderzoeken en/of behandelingen worden op elkaar afgestemd. U
hoeft dus niet voor ieder onderzoek apart naar het ziekenhuis te komen.

Wat neemt u mee?
Wij vragen u het volgende mee te nemen naar de afspraak:

□ uw patiëntenpas;
□ een actueel overzicht van al uw medicijnen óf u neemt alle medicijnen die u gebruikt mee, inclusief
zelfgekochte medicijnen;

□ eventuele loophulpmiddelen zoals een stok, rollator of vierpoot;
□ eventueel (lees)bril, gehoorapparaat.
Het is wenselijk bij het bezoek aan de dagbehandeling Geriatrie een familielid of bekende mee te
nemen. Neem in ieder geval het telefoonnummer mee van een familielid of een bekende.
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Eten en drinken
Gedurende het verblijf op de dagbehandeling Geriatrie wordt tussen de middag voor de patiënt en
begeleider(s) een broodmaaltijd geserveerd.

Tijd en plaats
U wordt verwacht op: _________________________________________ om ______________________________ uur.
U bent tot ongeveer: ________________ uur in het ziekenhuis.
Meldt u zich op de polikliniek Geriatrie van het ETZ, locatie ETZ TweeSteden routenummer 93.

Parkeren
Parkeren kunt u het beste bij ingang West. Deze ingang bevindt zich aan de Brugstraat; aan de kant
van het Verbeeten Instituut. Als hier geen plaats is, kunt u gebruik maken van parkeergelegenheid bij
de hoofdingang.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze op de
dag van de afspraak altijd stellen aan de geriater of de verpleegkundige.
Heeft u voorafgaand aan de afspraak vragen? Bel dan naar de polikliniek Geriatrie en meld dat het om
een afspraak voor de dagbehandeling Geriatrie gaat. Zij kunnen u antwoord geven op uw vragen of u
eventueel doorverwijzen.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Geriatrie:
Secretariaat Geriatrie:
E-mailadres: secgeriatrie@etz.nl

(013) 221 00 90
(013) 221 51 11

Locatie ETZ Elisabeth
Route 57
Locatie ETZ Tweesteden
Route 93
Afdeling Geriatrie:

(013) 221 51 04
(013) 221 51 05
Geriatrie, 43.1377, 10-19
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