Wie komt voor een Comprehensief Geriatrisch
Assessment in aanmerking?
 elke 75-plusser,
 die wordt doorverwezen door de huisarts of
specialist,
 voor nazicht van complexe klachten die
gebonden zijn aan de leeftijd.
Daarnaast hebben we aangepast nazicht:
 voor patiënten met kanker
 voor patiënten met een vernauwde aortaklep
die een TAVI-procedure moeten ondergaan.

Met het ouder worden verhoogt het risico dat er
problemen optreden zoals:






gewichtsverlies en ondervoeding,
geheugenverlies,
last om te stappen,
verminderde zelfredzaamheid,
problemen die het gevolg zijn van
onderliggende aandoeningen.

Wat mag u verwachten?
 nazicht van medische, functionele en sociale
beperkingen,
 een gericht advies,
 een aangepast behandelingsplan.
Het verloop van een CGA
 Het nazicht gebeurt in het Daghospitaal
Geriatrie. U komt bij voorkeur met een
familielid of mantelzorger.


In het Daghospitaal Geriatrie kan u terecht voor
een Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA).

De verpleegkundige ontvangt u, neemt uw
gewicht en lengte en overloopt samen met u
uw lijst thuismedicatie.



Dat wil zeggen dat u een grondig nazicht krijgt
door een team van gespecialiseerde medewerkers.

De kinesitherapeut test uw mobiliteit, uw
kracht en uw evenwicht.



In een gesprek met de ergotherapeut worden
de mogelijke problemen in uw dagelijks leven
en uw woon-en leefomgeving overlopen.



Er gebeurt ook een evaluatie van uw
geheugen en uw gemoedstoestand door de
psycholoog.



Daarna geeft de arts u de resultaten en krijgt
u een plan voor mogelijke behandeling(en).



Voor u vertrekt krijgt u, indien aangewezen,
nog bijkomend advies van een dieetkundige
en/of sociaal verpleegkundige.

Contactgegevens Daghospitaal Geriatrie
Routenummer 1116 (niveau -1)
Open: maandag tot vrijdag, 08 u. tot 16.20 u.
E-mail: geriatrie@uzbrussel.be
 02 477 63 66



Een uitgebreid verslag van uw nazicht wordt
zo snel mogelijk naar uw huisarts gestuurd.

Praktisch
 Als u met de wagen komt, kan u parkeren op
P2, dat is de parking tegenover de
hoofdingang (zone A). We geven voor deze
parking een kortingskaart voor 1 uur gratis
parkeren.
 Afhankelijk van de planning verlaat u het
ziekenhuis vóór of pas na de middag. Dit
staat vooraf genoteerd op uw afsprakenbrief.
Wat neemt u mee?:
Uw identiteitskaart.
Recente medicatielijst.
Recent (bloed)onderzoek dat niet in het UZ
Brussel gebeurd is.
 Bril en/of hoorapparaat.
 Contactgegevens vervoerdienst indien nodig.




Uw notities: ...........................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Deze folder geeft enkel algemene informatie.
Volledige informatie, aangepast aan de patiënt,
wordt door de arts verstrekt. Overname van de
tekst is niet toegestaan. Voor reacties op deze
brochure: patientinformatie@uzbrussel.be
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