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Samen beslissen op de 
polikliniek Geriatrie
Een onderzoek op de polikliniek Geriatrie om u en uw arts verder te helpen bij de 
moeilijke beslissing over wat de beste behandeling voor u is.

U bent op dit moment in Gelre ziekenhuizen of bij de huisarts onder behandeling.
Mogelijk bent u ernstig ziek of moeten bij u in de komende periode onderzoeken, 
behandelingen of operaties plaatsvinden. Dat maakt dat deze periode ingrijpend kan zijn. 
Dit geldt in het bijzonder als u ouder bent en bij u sprake is van een of meerdere van de 
volgende factoren:
• Meerdere ziekten tegelijk;
• Beperkingen in het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse handelingen (zoals wassen 

en aankleden);
• Weinig beroep kunnen doen op steun van anderen;
• Geheugen-, stemmings- en/of angstproblemen;
• Ondervoeding.

Deze factoren maken een beslissing over de beste behandeling moeilijker. Ook gaan ze 
gepaard met een hoger risico op nadelige effecten van behandelingen (complicaties). 
Op de polikliniek Geriatrie doen we een geriatrisch onderzoek, zodat we inzicht krijgen 
in uw gezondheid, uw veerkracht en de kwetsbare kanten van uw gezondheid. Na het 
onderzoek hebben we een gesprek waarin we samen met u beslissen welke behandeling of 
zorg het beste bij u past.

Verwijzing via andere polikliniek
Op de polikliniek waar u onder behandeling bent, heeft de verpleegkundige bij u een 
vragenlijst afgenomen waaruit blijkt dat u mogelijk een hoger risico heeft op nadelige 
effecten van behandelingen in het ziekenhuis. Of u en uw arts hebben twijfels over wat nu 
de beste behandeling voor u is. Naar aanleiding hiervan kunt u in aanmerking komen 
voor een geriatrisch onderzoek op de polikliniek Geriatrie voorafgaand aan de 
behandeling, of tijdens uw ziekenhuisopname door het consultatief team geriatrie.

Verwijzing via de huisarts
Uw huisarts kan u verwijzen naar de polikliniek Geriatrie om samen beslissen over uw 
behandeling in te zetten om verschillende redenen:
• U hebt meerdere ziektes tegelijk die u beperken en de behandelingen worden u te 

veel of leveren onvoldoende op.
• U bent bij meerdere specialisten onder behandeling, waardoor het overzicht en de 

behandeldoelen niet meer helder zijn.
• U en uw huisarts hebben twijfels over wat de beste behandeling voor u is.
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• U hebt één of meerdere ziektes die niet meer te genezen zijn en u en uw huisarts 
vragen zich af welke zorg in de toekomst passend is bij uw situatie.

• Er zijn complexe problemen of vragen over uw laatste levensfase of rondom het 
levenseinde.

Wat is het doel van het geriatrisch onderzoek?
Het geriatrisch onderzoek heeft een aantal doelen:
• Inzicht krijgen in uw veerkracht en de kwetsbare kanten van uw gezondheid;
• Meedenken met u en uw behandelaar over wat de beste behandeling is;
• Voorkomen van en tijdig inspelen op eventuele complicaties;
• Ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk blijft functioneren;
• Ervoor zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk blijft;
• Ervoor zorgen dat u de dingen kunt blijven doen die voor u belangrijk zijn. 

Wat gebeurt er tijdens het geriatrisch onderzoek?
Het geriatrisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek naar uw gezondheidstoestand. 
Het wordt uitgevoerd door een geriater en een gespecialiseerd verpleegkundige. In het 
onderzoek wordt ook tijd gemaakt voor een gesprek met de familie/ mantelzorger.
Wij stellen het daarom ook zeer op prijs als u iemand meeneemt.
Tijdens het geriatrisch onderzoek richt de geriater zich onder andere op uw algemene 
gezondheid, uw medicatiegebruik en uw wensen en doelen.
In het gesprek met de verpleegkundige wordt verder gekeken naar uw voedingstoestand, 
eventuele beperkingen in het zelfstandig functioneren en uw sociale situatie. Ook 
onderzoeken we of er problemen zijn met het geheugen en of er sprake is van 
somberheid.
Als het nodig is, wordt aansluitend bloedonderzoek of röntgenonderzoek gedaan. 

Hoe kunt u uzelf voorbereiden op het gesprek?
Om goed met uw behandelaar mee te kunnen denken over de beste behandeling, 
adviseren wij dat u van te voren alvast nadenkt over uw antwoorden op de volgende 
vragen: 
• wat zijn uw belangrijkste klachten ?
• is er momenteel iets wat u erg bezighoudt, dwarszit of wat bij u stress oplevert?
• waar hoopt u op?
• wat maakt voor u het leven waardevol?
• hoe wilt u de tijd doorbrengen als uw gezondheid achteruitgaat?

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen 
via het secretariaat van de Polikliniek Geriatrie:
• maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
• Gelre ziekenhuizen Apeldoorn, tel: 055 - 581 83 95
• Gelre ziekenhuizen Zutphen, tel: 0575 - 59 23 13


