
Een warm welkom bij de Ouderenkliniek
Geachte meneer, mevrouw,
 
U komt straks naar de Ouderenkliniek om de zorg te krijgen die u verder helpt na uw bezoek aan de 
eerst hulp of ziekenhuisopname. In de Ouderenkliniek werken zorgprofessionals van de Zorgcirkel en het 
Dijklander ziekenhuis samen om u de beste zorg te kunnen bieden. De Ouderenkliniek bevindt zich op de 
3e verdieping van het Dijklander Ziekenhuis.
 
U bent van harte welkom en we zien uit naar uw komst.
 
U voelt zich snel thuis
Bij ons ontmoet u weer nieuwe mensen en bent u in een nieuwe omgeving. Onze ervaring is dat dit wel 
even wennen kan zijn, ook voor uw naasten. Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen bij ons. 
 
Herstellen en terug naar huis
Uw verblijf en behandeling zijn grote stappen richting uw terugkeer naar huis en het oppakken van uw 
eigen leven. U krijgt een persoonlijke aanpak passend bij wie u bent en uw medische en persoonlijke 
omstandigheden. Er is ook aandacht voor hoe u zich voelt bij wat u meemaakt en hoe u straks (thuis) 
weer zelfstandig kunt leven. 
 
24 uur per dag
U heeft zelf de meeste invloed op uw herstel. U herstelt 24 uur per dag, tijdens therapie maar ook 
ongemerkt. Als u eet, zich aankleedt, met anderen koffie drinkt of praat en zelfs als u slaapt is uw 
lichaam in beweging. Wij helpen u waar wij kunnen maar verwachten ook eigen initiatief. Familie en 
vrienden zijn welkom om samen met u te oefenen en u te ondersteunen.
 
Eerste dag in de Ouderenkliniek
Op de eerste dag in de Ouderenkliniek ontmoet u het behandelteam. Samen met u maken zij een 
behandelprogramma op maat. Dit gebeurt in een overleg dat officieel de multidisciplinaire intake (MDI) 
heet, omdat de behandelaren van verschillende disciplines (vakgebieden) zijn. Tijdens uw verblijf werkt 
u samen met een specialist ouderengeneeskunde, klinisch geriater van het Dijklander ziekenhuis, 
fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, de voedingsdienst en zorgmedewerkers. Graag ontmoeten wij uw 
mantelzorger tijdens het MDI. Hij/zij is degene die bij ons bekend staat als uw contactpersoon.
 
We wensen u een prettig herstel in de Ouderenkliniek. 
 
Namens het zorg- en behandelteam
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