GERIATRIE

Dagverzorging Geriatrie
Activiteiten voor oudere patiënten
Oudere patiënten, die in het ziekenhuis zijn opgenomen, kunnen
worden aangemeld voor de dagverzorging geriatrie.
De dagverzorging is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder die
tijdens de ziekenhuisopname achteruitgang vertonen op sociaal,
psychisch en/of lichamelijk gebied.
De dagverzorging, onderdeel van de afdeling geriatrie, is geopend
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Waarom dagverzorging?
Om de nadelige gevolgen van het ziek zijn zoveel mogelijk te
beperken en oudere patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op
de tijd na ontslag uit het ziekenhuis, bestaat de mogelijkheid de
dagverzorging te bezoeken. Hier kan in een huiselijke sfeer, in alle
rust, de routine van het dagelijks leven weer worden opgepakt.
We stimuleren en ondersteunen patiënten in hun lichamelijke en
geestelijke zelfstandigheid en bij dagelijkse activiteiten. Met een
(aangepast) programma streven we naar een normaal dagritme.
Het dragen van gewone kleding in plaats van nachtkleding wordt
dan ook zeer op prijs gesteld.
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In de dagverzorging werken vier vaste verzorgenden met ruime
ervaring in het werken met oudere patiënten.
De dagverzorging geriatrie werkt nauw samen met verschillende
hulpverleners in het ziekenhuis, zodat de zorg voor de patiënt ook in
de dagverzorging wordt voortgezet.

Bezoek
Bezoek is van harte welkom, ook buiten de vaste bezoektijden van
het ziekenhuis. Indien een patiënt liever op de verpleegafdeling
zijn/haar bezoek wil ontvangen, zorgen wij dat de patiënt tijdig terug
is op de afdeling.
De medewerkers van de dagverzorging staan te allen tijde open
voor een gesprek met familie en/of mantelzorger.
Door het aanbieden van deze extra zorg willen wij een bijdrage
leveren aan het welzijn van oudere patiënten in dit ziekenhuis en
een zo goed mogelijke overgang naar huis of elders.
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Aanmelding
Aanmelding kan gebeuren via de geriaters of de
geriatrieverpleegkundigen.
Heeft u nog vragen loop dan gerust even binnen of neem contact
met het team van de dagverzorging geriatrie.
Dagverzorging Geriatrie
Route 52
Tel: (0475) 38 24 20
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