Polikliniek Geriatrie
Informatie voor patiënten en hun naasten
Uw arts heeft u doorverwezen naar de polikliniek Geriatrie. In deze folder leest u meer
over de gang van zaken op de polikliniek.

Wat gebeurt er op de polikliniek Geriatrie?
Op de polikliniek Geriatrie worden patiënten onderzocht door een klinisch geriater (een
medisch specialist die gespecialiseerd is kwetsbare ouderen in het ziekenhuis). Het doel
op de poli is om meer inzicht te krijgen in de aard en de ernst van uw klachten en de
mogelijke oorzaak hiervan. Uw eerste afspraak zal 1 à 1,5 uur in beslag nemen.

Voorbereidingen

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Voor uw bezoek krijgt u een uitnodigingsbrief/afspraakbevestiging en deze informatie
thuisgestuurd.

Postadres:

Bij uw bezoek aan de polikliniek wordt verwacht dat u iemand meeneemt uit uw naaste
familie of vriendenkring. Voor het onderzoek is het namelijk noodzakelijk om ook te
weten hoe de mensen uit uw omgeving over uw klachten denken.

Telefoonnummers:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Omdat de geriater u zal willen onderzoeken adviseren wij u om op de dag van de
afspraak gemakkelijk zittende kleding aan te trekken.

www.meandermc.nl

Verder vragen wij u om al uw medicatiedoosjes (verpakkingen) of de baxterrol mee te
nemen en de medicatie die u zelf in de winkel koopt. Hieronder vallen ook
homeopathische middelen en vitaminesupplementen.
Denkt u er ook aan uw (lees)bril, gehoorapparaat en rollator/stok mee te nemen als u
die heeft.

Wat gebeurt er na het bezoek aan de polikliniek?
Soms kan niet gelijk een diagnose gesteld worden. Dan kan het wenselijk zijn om
aanvullend onderzoek te doen. De poli-assistente zal hiervoor een nieuwe
afspraak/afspraken maken. Dit gebeurt altijd in overleg met u en uw naasten.

Tot slot
Indien u verhinderd bent om naar de polikliniek te komen, vragen wij u dit zo spoedig
mogelijk te melden via telefoonnummer 033 – 850 60 70 (bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08:00 tot 16:30 uur).
Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Wanneer er nog
onduidelijkheden zijn of vragen, neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie,
telefoonnummer 033 – 850 60 70.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

