Polikliniek geriatrie
Bezoek voorafgaand aan een medische behandeling

Afdeling geriatrie
Afdeling geriatrie wordt ingeschakeld bij problemen en ziekten die (vaak) samenhangen met
het ouder worden. De belangrijkste uitgangspunten zijn het behoud van zelfredzaamheid en
kwaliteit van het leven. Eén van de aandachtsgebieden van geriatrie is het voorkomen van
complicaties bij ouderen in het ziekenhuis. Deze complicaties kunnen ontstaan bij een
operatie, een andere medische ingreep of tijdens een behandeling met medicijnen.

Doel van uw bezoek aan de polikliniek
Uw behandelend specialist heeft ons gevraagd goed te kijken naar uw gezondheid.
Daarnaast wilt uw behandelend arts dat wij inschatten hoe kwetsbaar u bent voor
complicaties tijdens of direct rondom de ingreep. Hier maken wij een goed overzicht van
waarmee specifieke voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te
verkleinen.
Een van de belangrijkste complicaties na een operatie bij ouderen is het krijgen van een
‘delier’. Een delier is een acuut optredende verwardheid die vaak samengaat met angst,
onrust of nachtmerries die levensecht lijken. Dit is een ernstige aandoening die veel voorkomt
in het ziekenhuis. Iedereen kan een delier krijgen. Maar een hogere leeftijd is één van de
factoren die mensen gevoeliger maken voor het krijgen van een delier. Als een delier
ontstaat, gaat het herstel van het ziekteproces langzamer. Daarom is het belangrijk om een
delier te voorkomen en de bijkomende verschijnselen zo klein mogelijk te houden.
Als wij na beoordeling van u tot de conclusie komen dat u een verhoogd risico heeft op een
delier, geven wij adviezen aan u zelf, uw naasten en de specialist en verpleegkundigen die u
gaan opnemen. Dit doen wij om de kans op een delier bij u zo klein mogelijk te maken en
zodat u weet waar u en uw omgeving extra alert op moeten zijn.
We geven u mondelinge en schriftelijke uitleg over een delier. Zo weet u wat u kunt
verwachten en wat u het beste kunt doen. Daarnaast adviseren we uw behandelend specialist
over eventuele aanpassingen van uw medicijnen en andere maatregelen die nodig zijn.

Wat houdt het bezoek aan de polikliniek in?
Wij plannen een afspraak voor u in op onze polikliniek. Dit bezoek duurt ongeveer 1 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen (partner, kind
of andere naaste).
Tijdens het bezoek bespreken we uw mogelijke klachten, uw medicijnen en wordt er beperkt
lichamelijk onderzoek gedaan. Als het nodig is, worden er ook aanvullende testen uitgevoerd.
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Gang van zaken
 Als u geen registratiekaart heeft, laat u deze maken bij het welkomstpunt.
 Bent u al eerder in CWZ geweest, maar zijn uw persoonlijke gegevens na die tijd veranderd?
Laat dan uw registratiekaart wijzigen bij het welkomstpunt.
 U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een aanmeldzuil of
bij een medewerker van het Meldpunt.
 Na uw bezoek op de polikliniek wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van de
bevindingen en adviezen.
 Neem de medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking mee (ook de zalf en
medicijnen die u zelf bij de drogist of apotheek haalt) en eventueel een overdracht/verslag
van zorg die u ontvangt.

Bericht van verhindering
Bent u onverhoopt op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk naar de
polikliniek geriatrie. We maken graag een nieuwe afspraak met u.
Telefoonnummer (024) 365 73 19.

Vragen
Heeft u vragen na het lezen van deze folder of over uw bezoek aan de polikliniek geriatrie?
Bel dan naar de polikliniek geriatrie.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Polikliniek geriatrie (B78)
Melden bij Meldpunt 2B
Telefoon (024) 365 73 19 (bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)
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Website: www.geriatrie.cwz.nl

