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Nu de capaciteit van het dagziekenhuis veel groter is, kunnen er ook 
meer jongere patiënten met algemeen inwendige – of endocrinologische 
problemen behandeld worden.
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INGEHUISD IN NIEUWE 
MODERNE INFRASTRUCTUUR

Nu de dienst Geriatrie - Inwendige Geneeskunde - Endocrinologie verhuisd is van het André Dumontziekenhuis naar de K-blok op 

campus Sint-Jan, beschikken de artsen en zorgverleners over een mooie en ruime infrastructuur op maat van de patiënt. De kamers zijn 

aangepast en comfortabel, de raadpleging is vlot bereikbaar en het dagziekenhuis is modern en ruim. De ligging vlakbij de dienst 

Spoedgevallen, de diagnostische diensten en de andere medische diensten maakt ook de organisatie heel wat sneller en efficiënter.

In de K-blok telt de dienst Geriatrie - Inwendige Geneeskun-
de – Endocrinologie vier acute geriatrie verpleegafdelingen en 
één verpleegafdeling algemeen inwendige – infectieziekten – 
endocrinologie. De nieuwe patiëntenkamers zijn erg ruim en 
beschikken over een transportlift, valdetectie, plafondkoeling, 
rooming-in mogelijkheid en bedside terminals voor de bediening 
van het licht en de bel, internet en TV. Het sanitair is aange-
past en open, met antislipvloeren en wegschuifbare deuren om 
zoveel mogelijk ruimte te hebben. Nieuw is ook dat er meer pri-

vékamers per afdeling beschikbaar zijn om tegemoet te komen 
aan de stijgende vraag. Er zijn ook meer kamers uitgerust als 
isolatiekamer.

Op elke afdeling zijn er aangenaam ingerichte, ruime dagzalen 
en zitbanken met armleuningen in de gangen. Voordeel is ook 
dat de grote therapiezalen voor kine en ergo vlakbij gelegen zijn 
zodat patiënten zich niet te veel moeten verplaatsen. Omdat de 
gangen op de afdelingen in twee U-vormen tegenover elkaar 
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gelegen zijn, is er ook meer ruimte om te 
stappen. 

Dat de geriatrie-afdelingen nu vlakbij de 
dienst Spoedgevallen gelokaliseerd zijn 
heeft vele voordelen. Patiënten kunnen 
sneller doorstromen naar de afdeling en 
moeten veel minder met de ambulance 
naar een andere campus vervoerd wor-
den. Zo verloopt de opname efficiënter 
maar is er ook minder risico op verward-
heid of andere problemen bij de patiënt. 

Dagziekenhuis
Het nieuwe dagziekenhuis Geriatrie is 
ruim, aangenaam om te verblijven en cen-
traal gelegen. Om een opname of meer-
dere verplaatsingen naar het ziekenhuis 
voor de patiënt te vermijden, worden in 
het dagziekenhuis verschillende onder-

zoeken op één dag georganiseerd. Meest-
al gaat het om diagnostiek in het kader 
van valproblematiek, osteoporose, cogni-
tieve diagnostiek en algemene achteruit-
gang. Andere mogelijkheden zijn pre-ope-
ratieve oppuntstelling of transfusies.

Nu de capaciteit van het dagziekenhuis 
veel groter is, kunnen er ook meer jonge-
re patiënten met algemeen inwendige – of 
endocrinologische problemen behandeld 
worden.

De centrale ligging van het dagziekenhuis 
heeft vele voordelen. Omdat artsen, kine-
sisten, ergotherapeuten, psychologen en 
sociaal verpleegkundigen in de buurt zijn, 
kunnen zij snel in consult gevraagd wor-
den. Maar ook de nabijheid van andere 
medische diensten is een voordeel. 

Patiënten kunnen enkel terecht in het 
dagziekenhuis na een verwijzing door 
hun huisarts. De artsen-specialisten zijn 
steeds bereid tot overleg bij vragen of 
problemen. 

Raadpleging
Op de benedenverdieping van de K-blok is 
de raadpleging met ruime dokters-, ver-
zorgings- en gesprekslokalen. Patiënten 
kunnen er terecht voor raadplegingen ge-
riatrie, ouderenpsychiatrie , algemene in-
wendige geneeskunde, endocrinologie, in-
fectieziekten, de valkliniek, de voetkliniek 
en het multidisciplinair geheugencentrum.  

Diabetescentrum
De raadpleging Endocrinologie is zeer 
ruim waardoor het multidisciplinair traject 
voor de diabetespatiënt mooi uitgebouwd 
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Dat de geriatrie-afdelingen nu vlakbij de dienst Spoedgevallen gelo-
kaliseerd zijn heeft vele voordelen. Patiënten kunnen sneller door-
stromen naar de afdeling en moeten veel minder met de ambulance 
naar een andere campus vervoerd worden. 

kon worden. Naast de artsen zijn immers 
de diabetesverpleegkundige, diabetese-
ducator, podoloog, diëtiste, sociaal ver-
pleegkundige en psycholoog aanwezig.

Toekomst
In het najaar plannen de endocrinologen 

de opstart van een schildklierkliniek voor 
de behandeling van schildklierproblemen, 
in samenwerking met de diensten KNO en 
Nucleaire Geneeskunde. 

Ook het dagziekenhuis biedt door de ca-
paciteitsvergroting nieuwe mogelijkheden.

Campus Sint-Barbara
De verpleegdiensten sub-acute geriatrie 
en geriatrische revalidatie, psycho-geri-
atrie en orthogeriatrie blijven gehuisvest 
op campus Sint-Barbara.


