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Hofstade , 2021-09-15 

   

 

contactpersoon telefoon e-mail 

Leen Van Olmen 0475 64 06 82  leen.van.olmen@emmaus.be  

 

 

Betreft: consultatiemoment geriaters AZ St Maarten 

 

Voor de Covid-19 pandemie zetten we de eerste stappen naar een meer intensieve 

samenwerking met de geriaters van AZ St Maarten. Helaas konden we deze 

samenwerking niet echt ‘live’ verwezenlijken o.w.v. de lockdown. Vanuit een 

gezamenlijke nood (bewoners zijn soms erg verward op consultatie, vervoer van 

bewoners is niet altijd evident en bovendien kostelijk, snel overleg rond wondzorg, 

onbegrepen gedrag, palliatieve situaties, …) willen wij nu de draad terug oppikken.  

 

Op woensdag 20 oktober  en dinsdag 23 november, telkens om 14 u, zal één van 
de geriaters (Dr. Van Dessel, Dr. Anke Vanhauwaert, Dr. Gers, Dr. Van Esbroeck, Dr. Roofthoofd) 
langs komen in WZH Ambroos.  
 
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van dit aanbod:  

 U, als huisarts staat achter deze consultatie. U geeft hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming.  

 Familie is akkoord met consult en is aanwezig tijdens consult.  

 Diagnostisch bilan kan enkel via daghospitaal o.w.v. een aantal technische 

onderzoeken die moeten gebeuren (ECG, scan, …) 

 Bewoner is gekend bij geriaters van AZ St Maarten (bv. door diagnostisch bilan) 

 Recente MMSE voor bewoners met geheugenproblematiek (af te nemen door 

referentiepersoon dementie intern) 

 Recente medicatiefiche en parameters (afgenomen door verpleegkundigen) 

 De aard van de onderzoeken laat een consultatie aan huis toe. 

 De consultatie wordt gefactureerd.  

 

We streven ernaar om deze consultatiemomenten 4 keer per jaar te organiseren.  

Verder, willen wij op donderdag 18 november van 19.00-21.00 u een studieavond 

organiseren in Hof van Arenberg, Duffel. De doelgroep voor deze avond zijn 

verpleegkundigen, paramedici en huisartsen. U ontvangt hierover later concrete 

informatie. Wij zorgen voor accreditatie.  

 

Indien u nog vragen heeft, aarzel niet mij te contacteren.  

 

Directeur                                                                 CRA 

Leen Van Olmen                                                       Dr. Sophie Reyntiens 

0475 64 06 82                                                         0478 45 84 88 
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