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Klinische Geriatrie 
 

Polikliniek Klinische Geriatrie 
 

Algemene informatie 
 

Inleiding  
 

Klinische geriatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met kwetsbare 

ouderen. Op onze poli worden ook patiënten gezien met geheugenproblemen.  

Wat een klinisch geriater doet en hoe de behandeling in grote lijnen verloopt, leest u 

in deze folder.   

  

Wat is klinische geriatrie?  
Ziekte bij oudere mensen uit zich vaak anders dan bij jongeren. Bij ouderen komen 

lichamelijke, psychische en sociale problemen vaak gelijktijdig voor.   

  

Klachten kunnen vaag zijn, u voelt zich niet goed, maar het is moeilijk aan te geven 

wat er precies aan de hand is.  

  

De klinisch geriater is een arts die probeert meer duidelijkheid te krijgen over het 

totaal van uw klachten. Dit gebeurt door een uitgebreid onderzoek waarbij naast het 

lichamelijk onderzoek ook naar uw geestelijk en sociaal welbevinden wordt gekeken.  

  

VieCuri is een erkend opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat arts-assistenten en 

coassistenten de specialisten ondersteunen. De specialist blijft eindverantwoordelijk 

voor uw behandeling.  

  

Wie werken er op de polikliniek geriatrie? 
Op onze poli werken klinisch geriaters, physician assistants, verpleegkundigen en 

spreekuurassistentes.  

 

Een physician assistant (PA) is een BIG-geregistreerde medische zorgprofessional, 

die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch 

specialisme. Dit doet de PA in samenwerking met en onder supervisie van de klinisch 

geriater. 
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Duur van het onderzoek  
 
Het poliklinisch onderzoek duurt ongeveer 1½ uur.   

  

Hierbij werken de klinisch geriater of PA en verpleegkundige samen tijdens het 

gesprek en daarna het lichamelijk onderzoek.   

 

Afhankelijk van uw klachten kan het nodig zijn dat er meerdere onderzoeken worden 

gedaan, bijvoorbeeld röntgenonderzoek of bloedonderzoek. Een verpleegkundige 

kan een aantal testen afnemen. Sommige onderzoeken kunnen aansluitend aan het 

polikliniekbezoek plaatsvinden, maar voor bepaalde onderzoeken moet apart een 

afspraak gemaakt worden.  

Wij adviseren u makkelijke kleding aan te trekken en zo min mogelijk sieraden te 

dragen.  

  

Uitslag  
 
De klinisch geriater bespreekt meteen de voorlopige resultaten van de verschillende 

onderzoeken. In overleg met u bekijkt de klinisch geriater wat er verder moet 

gebeuren.  

Het kan zijn dat er verder onderzoek zal plaatsvinden op de dagkliniek of dat er 

poliklinisch een behandeling wordt ingepland. Als het nodig is dat u door een andere 

specialist wordt behandeld dan verwijst de klinisch geriater u door.  

   

Voorbereiding  
 
Voor uw bezoek aan de polikliniek moet u een aantal dingen meebrengen zoals:  

 uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs 

 de medicijnen die u gebruikt (ook de middelen die u zelf heeft gekocht); een 
actueel medicijnoverzicht kunt u krijgen bij uw eigen apotheek. 

 (lees)bril / gehoorapparaat 

 eventuele loophulpmiddel 
  

Begeleiding  
Het is prettig als iemand die u goed kent (bijvoorbeeld uw partner of een familielid) 

met u meekomt. Deze persoon kan u indien nodig helpen en aanvullende informatie 

geven over uw klachten. Uw begeleider kan niet bij alle onderzoeken aanwezig zijn.  

 

Locatie  
Poliklinische zorg vindt op meerdere locaties van VieCuri plaats.  

 

Op locatie Venray wordt poliklinisch spreekuur aangeboden op maandag, donderdag 

en vrijdag.  

Op locatie Venlo zijn de spreekuren maandag t/m vrijdag.   

Op onze polikliniek in Panningen kunt u één keer per maand op donderdag terecht.  

  

Als u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken van een rolstoel bij de hoofdingang 

(hiervoor geldt een borg van € 2)  

of u kunt op het parkeerterrein de politaxi laten komen. 
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Vragen 
 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact met het 
secretariaat Klinische Geriatrie. 
 

Polikliniek Klinische Geriatrie 
 

Locatie Venlo
  

routenummer 53  (077) 320 58 51 
 

Locatie Venray 
 

routenummer 7 
 

 (077) 320 58 51 
 

Locatie 
Panningen 
Pantaleon 
 

Steenbakkerstraat 6 
5981 WT Panningen 

 (077) 320 58 51 
 

 
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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