
Bent u 70 jaar of ouder, dan maakt de verpleegkundige, arts of andere 
zorgverlener een inschatting van uw algemene gezondheidstoestand aan 
de hand van enkele vragen. 
Deze korte evaluatie werd recent bij u uitgevoerd en toonde aan dat een 
bijkomende, meer uitgebreide evaluatie van uw algemene gezondheids-
toestand aangewezen is voor de verdere planning van uw zorg en 
behandeling. 

Wat houdt 
de evaluatie 

van uw algemene 
gezondheids-
toestand in? 

Tot nu werd de nadruk gelegd op de medische 
problematiek waarvoor u naar het ziekenhuis bent 
doorverwezen. Onderzoek heeft echter aangetoond 
dat het in kaart brengen van álle aspecten van uw 
gezondheid en welzijn zinvol is, zowel voor de verdere 
planning van de zorg die u nodig heeft als voor de 
verdere planning van uw behandeling. 

De evaluatie omvat een bevraging en beoordeling van 
onder andere uw dagelijks functioneren, mentale en 
emotionele toestand, voedings- en sociale toestand 
en uw medicatiegebruik.

Wat zijn de 
voordelen 

van de evaluatie?

✔ Vroegtijdige detectie van eventuele bijkomende 
aandachtspunten met betrekking tot uw algemene 
gezondheidstoestand (bv. nood aan thuiszorg, val-
problematiek, (risico op) ondervoeding).

✔ Zo nodig vroegtijdige aanpak van deze aandachts-
punten (bv. inschakeling sociaal werker, diëtist).

✔ Belangrijke bijkomende informatie voor uw 
behandelende arts, die meegenomen kan worden 
in de verdere planning van uw zorg en behandeling.

Evaluatie van uw algemene 
gezondheidstoestand
i n f o r m a t i e  v o o r  p a t i ë n t e n
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Wie zal u zien? 
De evaluatie wordt uitgevoerd door een verpleeg-
kundige of een ergotherapeut.

Hoe lang duurt 
de evaluatie? 

De evaluatie duurt ongeveer 40 minuten.

Wat gebeurt er 
met de resultaten?

De belangrijkste bevindingen worden u onmiddellijk 
na de evaluatie verteld. 

Daarna worden de resultaten van de evaluatie 
gecommuniceerd aan uw behandelende arts in UZ 
Leuven. Ook uw huisarts krijgt de resultaten. 

Moet u iets speciaal 
meebrengen? 

Het is belangrijk dat u – indien van toepassing – uw 
(lees)bril en/of gehoorapparaat meebrengt.

Waar en hoe?

De evaluatie vindt plaats op het dagziekenhuis  
geriatrie (E 459) of tijdens uw opname in het zieken-
huis.

Een medewerker zal u contacteren om een afspraak 
te maken of deed dit al op een eerder tijdstip.  

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw afspraak, aarzel dan niet 
ze ons te stellen. 

U kunt hiervoor terecht bij:
• Geriatrisch dagziekenhuis E 459
 UZ Leuven campus Gasthuisberg
 Herestraat 49, 3000 Leuven
• Van maandag tot en met vrijdag, tussen 8 en 16 uur
• 016 34 23 42
• dagziekenhuisgeriatrie@uzleuven.be 


