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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Binnenkort wordt u geopereerd. U heeft nu een afspraak ontvangen voor 
het preoperatieve spreekuur van de geriater.
Hier onderzoeken we hoe groot de kans is op complicaties (problemen) 
rondom uw operatie.

Waarom dit spreekuur?
Omdat u vanwege uw leeftijd meer kans heeft op problemen rondom de 
operatie, bent u uitgenodigd op het spreekuur van de geriater. Complicaties 
kunnen bijvoorbeeld zijn: ondervoeding / vitaminetekort, verwardheid, 
trager herstel of vallen.
Een geriater is een medisch specialist die gespecialiseerd is op het gebied 
van ouderdomsziekten. Dit zijn vaak meerdere aandoeningen tegelijk of een 
combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.
Een geriater is gespecialiseerd om naar het totaalbeeld van de oudere 
patienten te kijken; een holistisch perspectief.

Voorbereiding
Wanneer u naar dit spreekuur komt willen wij u vragen om samen met 
iemand te komen die voor u vertrouwd is.
Deze persoon kan eventueel helpen ons aanvullende informatie te geven.

Wij willen u vragen het volgende mee te brengen:
• Een actueel medicatieoverzicht die u bij uw apotheek kunt opvragen.
• Uw eventuele bril/ leesbril en/of gehoorapparaten.
• Loophulpmiddel (stok of rollator).
• Zorgmap van de thuiszorg of verzorging.
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Het onderzoek
Nadat uw zich heeft aangemeld bij de aanmeldzuil gaat u naar de polikliniek 
Geriatrie (route 16) en neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra u aan de 
beurt bent wordt u door de geriater binnen gevraagd.
Allereerst zal er een gesprek zijn met u, uw naaste , de geriater en de 
geriatrie verpleegkundige om uw gezondheid in kaart te brengen.
Na dit gesprek zal de geriater u samen met de geriatrie verpleegkundige 
nakijken en zal er ook een geheugenonderzoek volgen. Dit is om een 
duidelijk beeld te krijgen van uw conditie en gezondheid voorafgaand aan 
de operatie.
De geriater zal na de onderzoeken met u en uw naaste de uitkomsten 
doornemen. Indien u een verhoogd risico heeft op complicaties zal er 
worden gekeken of deze risico’s kunnen worden verlaagd en krijgt u 
hierover advies.
Ook zal de geriater de adviezen doorgeven aan uw behandelend arts.
Het geheel zal ongeveer een uur in beslag nemen.

Na het onderzoek
Op het moment dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis zal de geriater of 
de geriatrie verpleegkundige u bezoeken.
Zij zullen u (indien nodig) gedurende de opname blijven bezoeken om te 
zien of de complicaties uitblijven.
Mocht het nodig zijn zal de geriater ook een advies mee geven als u met 
ontslag gaat.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze folder, uw afspraak of als er tussentijds 
klachten of bijzonderheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de 
polikliniek Geriatrie via telefoonnummer 010-2902150.
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