Bezoek aan polikliniek
geriatrie ivm operatie
Klinische geriatrie

Locatie Purmerend/Volendam

Wat is klinische geriatrie?

Klinische geriatrie is een specialisme in het ziekenhuis dat zich bezighoudt met
ziektes van ouderen en met aandoeningen die voortkomen uit het ouder worden.

Waarom dit bezoek

De anesthesist heeft u doorverwezen naar de geriater om een en ander te
onderzoeken en te bespreken voordat u geopereerd wordt. Doel hiervan is het
voorkomen van complicaties na de operatie.
Zo komt het bijvoorbeeld bij mensen boven de 60 jaar geregeld voor dat zij een
delier (acute verwardheid) ontwikkelen in het ziekenhuis.

Wat staat u bij de geriater te wachten?

U wordt op de poli verwacht samen met uw partner of een van de kinderen of een
andere goede bekende, want twee horen meer dan één.
De afspraak op de poli geriatrie duurt 1 uur.
Allereerst brengt de geriatrieverpleegkundige samen met u het een en ander in
kaart (de anamnese).
Vervolgens gaat u naar de klinisch geriater, die op basis van uw verhaal, de
informatie van de verpleegkundige en het eigen onderzoek tot een conclusie komt.
Soms zal de geriater nog nader onderzoek willen. Bijvoorbeeld bloedonderzoek of
een röntgenfoto.
Aan het einde van uw bezoek krijgen u en uw partner adviezen mee om de
ziekenhuisopname zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Het vervolg

De geriater formuleert de bevindingen en adviezen aan de anesthesist en
operateur, terwijl de verpleegkundige haar collegae op uw toekomstige
verpleegafdeling adviseert.
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Wat moet u voor uw bezoek meenemen?

Uw medicijnen in de doosjes (ook zalfjes en medicijnen die u zelf bij de apotheek of
drogist koopt) of de Baxterlijst
Een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
Uw bril
Uw gehoorapparaat

Waar vindt u de polikliniek Geriatrie?

U vindt de polikliniek Geriatrie op de begane grond. Vanuit de hoofdingang gaat
u om het trappenhuis en liften linksaf richting A0. Naast poli 17(radiologie) zit poli
geriatrie. Dit is poli 12.
U kunt altijd de richting vragen bij de receptie in de centrale hal.
Bent u slecht ter been?
Houd u er rekening mee dat de afstand groot is. U kunt vanaf het
parkeerterrein van het Dijklanderziekenhuis, locatie Purmerend kosteloos gebruik
maken van de Gastenpendel.
Bij de hoofdingang staan rolstoelen die u kunt gebruiken (€ 2,= statiegeld).
Is de afstand naar de poli voor u te groot? Bij de receptie kunt u vragen of een
medewerker van het Patiëntenvervoer u brengt.

Bereikbaarheid

Heeft u nog vragen dan kunt u de poli geriatrie op werkdagen bereiken van 08.30
tot 17.00 uur via telefoonnummer 0299-457738
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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