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Polikliniek klinische geriatrie 
  
U bent door uw huisarts of medisch specialist verwezen naar de polikliniek klinische 
geriatrie van ZGT. De geriater* beoordeelt het lichamelijk, psychisch en sociaal 
functioneren. In deze folder geven wij u informatie over het specialisme klinische 
geriatrie en over de polikliniek.  
 
Wat is klinische geriatrie? 
Klinische geriatrie is het medisch specialisme 
voor de (kwetsbare) oudere met verschillende 
aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een 
combinatie van lichamelijke, psychische en 
sociale problemen. Een geriater gaat na welke 
klachten bij het normale ouder worden horen 
en welke niet. Na onderzoek stelt deze een 
behandeling voor. 
 
Reguliere polikliniek 
De reguliere polikliniek is voor oudere 
patiënten bij wie meerdere problemen een rol 
spelen. Die problemen kunnen zowel 
lichamelijk, psychisch en/of sociaal zijn. Ook 
aan uw partner of begeleider wordt gevraagd 
hoe het met u gaat. Bij voorkeur is uw 
begeleider iemand die u goed kent en die 
informatie over u kan geven. 
 
Soms blijkt uit de informatie van de huisarts 
of verwijzend specialist dat er aanvullende 
onderzoeken nodig zijn. Dit staat in de brief 
waar de afspraken in staan. Deze 
onderzoeken zullen voor of na het gesprek 
met de geriater worden gedaan. Het kan zijn 
dat er na het gesprek nog ander onderzoek 
moet gebeuren. Wij proberen om dit op 
dezelfde dag te laten doen. Als het kan krijgt 
u op de dag zelf de uitslag van alle 
onderzoeken. Als dit niet lukt moet u nog een 
keer terugkomen. U krijgt hier een nieuwe 
afspraak voor. Hoe lang dit duurt hangt af 
van de onderzoeken die gedaan worden. 
 
Wat neemt u altijd mee bij uw eerste 
bezoek? 
 Een actueel medicatieoverzicht. Deze 

kunt u opvragen bij uw apotheek. Meld 

ook zalf en medicijnen die u bij de drogist 
koopt; 

 Hulpmiddelen zoals een bril, 
gehoorapparaat, stok of rollator; 

 U hoeft niet nuchter te komen, behalve 
als dat in de brief met de afspraken staat. 

 
In de brief die u ontvangt leest u hoe de 
afspraak er uit ziet. Ook staat daarin waar en 
wanneer u zich moet melden. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Neem dan tijdens 
kantooruren contact op met de polikliniek 
geriatrie, telefoonnummer  
088 708 33 06.  

 
Check uw dossier op MijnZGT 
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Waar geriater staat, kan ook internist 
ouderengeneeskunde gelezen worden 
 

http://www.zgt.nl/mijnzgt

