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de opening op 4 augustus jl. van een 
geriatrisch dagziekenhuis in scheutbos 
wekt sedert enkele maanden de 
belangstelling… en doet bij sommigen van 
ons enkele vragen rijzen. 

Hoever staat het concreet met deze activiteit ?

het zorgprogramma in het geriatrisch dagziekenhuis op de 
site “scheutbos” van siLVa medical richt zich tot patiënten 
ouder dan 75 jaar om hen binnen enkele uren specifieke 
en aangepaste therapeutische behandelingsvoorstellen 
te bezorgen, in navolging van het bilan van hun complexe 
gezondheidstoestand op basis van een interdisciplinaire 
evaluatie. 
deze therapeutische voorstellen worden uitgewerkt 
na diagnosestelling door de geneesheer-geriater in 
pluridisciplinaire samenwerking met alle paramedische 
zorgverleners die deel uitmaken van het team van het 
geriatrisch dagziekenhuis.
een geriatrisch verpleegkundige, die continu bij de 
patiënten aanwezig moet zijn, is eveneens verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de zorgen, de voorbereiding van de 
patiëntendossiers, de interdisciplinaire opvolging en de 
adequate doorstroming van gegevens, noodzakelijk voor 
het opstellen van het therapeutisch zorgplan. aan de hand 
van dit gepersonaliseerd project zal de patiënt uit een 
behandeling, revalidatie of andere onderzoeken voordeel 
kunnen halen, hetzij in het dagziekenhuis, hetzij op de 
consultatie in de polikliniek. 
 
de belangrijkste pluspunten van het dagziekenhuis :  
– risico’s van klassieke hospitalisatie vermijden zoals 

verlies van oriëntatie, nosocomiale infecties, verlies van 
comfort, tijdelijke en zelfs definitieve achteruitgang. 

– kosten van ziekenhuisopname, ten laste van de 
maatschappij , verlagen

– een aanvullende structuur bieden aan de bestaande 
zorgverlening, met inachtneming van de demografische 
en sociale evolutie. 

de patiënten, opgenomen in het geriatrisch dagziekenhuis, 
komen rechtstreeks vanuit hun leefomgeving, hetzij 
hun domicilie, hetzij het rusthuis en/of rust- en 
verzorgingstehuis. Zij worden opgenomen op vraag van de 
behandelend geneesheer. 

het geriatrisch dagziekenhuis vervolledigt en actualiseert 
de verscheidenheid aan gespecialiseerde diensten in 
scheutbos, onder de verantwoordelijkheid van de geriaters 
en in samenwerking met de bestaande instellingen zoals 
artsenpraktijken, woonzorgcentra, thuiszorgstructuren, 
medische huizen, enz. 
het geriatrisch dagziekenhuis bevindt zich op het 
gelijkvloers van het geriatrisch centrum scheutbos, naast 
de polikliniek. Voor het ogenblik is het dagziekenhuis 
geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag. de aktiviteiten 
worden geleidelijk aan opgestart, momenteel gericht op 
het uitvoeren van cognitieve bilans. het dagziekenhuis 
zorgt actueel voor een tiental patiënten per maand en 
voldoet aan de aanvragen, gericht aan het secretariaat van 
het dagziekenhuis (tel. 02 482 17 11).
in een tweede stadium zullen geleidelijk aan andere 
zorgtrajecten kunnen uitgewerkt worden zoals bijv. 
instabiliteitsbilan en valpreventie, voedingsbilan, « incon-
tinentie en urodynamische » bilans en het preventief bilan 
« harmonieus ouder worden ». 

een informatiebrochure zal binnenkort beschikbaar zijn 
om onze nieuwe afdeling zowel binnen siLVa medical als 
extern kenbaar te maken. 
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