Screeningspoli Ouderen
Afdeling Geriatrie

Informatie voor oudere patiënten die een operatie
ondergaan in het UMC Utrecht.

Screeningspoli Ouderen
Afdeling Geriatrie
Binnenkort wordt u (mogelijk) geopereerd. Voor de operatie verwijst uw
behandelend arts u naar de screeningspoli. Het toenemen van de leeftijd, naast
andere gezondheidsproblemen kunnen een verhoogde kans op complicaties
rondom de operatie geven en daardoor ook het herstel vertragen.
Ons doel is om eventuele gezondheidsproblemen voor de operatie in kaart te
brengen en adviezen te geven zodat u in een zo goed mogelijke conditie bent
voor de operatie en goed kunt herstellen na de operatie. Deze adviezen
worden gedeeld met uw behandelend arts en verpleegkundigen.
Het bezoek duurt meestal één uur. Tijdens dit bezoek wordt u gezien door
een verpleegkundig specialist geriatrie en/of geriater.
Zij meten en beoordelen onder andere: :
• Uw lichamelijke conditie door oa. meten van kracht, balans, loopsnelheid
en voedingssituatie.
• Uw mate van zelfstandig kunnen functioneren en de aanwezigheid van
naasten.
• Uw mentale conditie.
• Hoe u aankijkt tegen de operatie en welke waarden voor u van belang zijn
en blijven na de operatie.
• Uw medicijngebruik.
Mogelijk ontvangt u ter voorbereiding aan de polikliniek enkele vragenlijsten.
We willen u vragen deze vragenlijsten in te vullen en mee te nemen naar het
bezoek aan de screeningspoli Ouderen.
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Wat kunt u van ons verwachten?
Naast uw bezoek aan de polikliniek bezoeken we u tijdens de opname om te
zien hoe het herstel na de operatie bij u verloopt en zonodig aanvullende
adviezen te geven.
Aan het eind van de opname nodigen wij u uit voor een nagesprek op de poli
Geriatrie of een telefonisch gesprek drie maanden na het ontslag uit het
ziekenhuis. Tijdens dit bezoek of telefonisch gesprek bespreken we hoe het
verloop is geweest, herhalen we een aantal metingen en bespreken we nog
eventuele andere punten.

Wilt u het volgende meenemen?
•
•
•

Actueel medicijnoverzicht of medicijnpotjes en doosjes.
Medicijnen die u gebruikt die verkrijgbaar zijn zonder recept.
Indien u reeds thuiszorg ontvangt, contactgegevens van de thuiszorg.

Vragen
Bij vragen over de Screeningspoli Ouderen kunt u contact opnemen met de
poli Geriatrie (B05, receptie 37).
Bereikbaarheid:
Elke werkdag van 8.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 088 75 583 78.
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Aantekeningen
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