II Inleiding

II Het team interne en

II Wat doet het team

Door middel van het Koninklijk besluit van 29 januari 2007
geeft de overheid elk algemeen ziekenhuis met een erkende dienst geriatrie de opdracht het zorgprogramma voor
de geriatrische patiënt binnen het ziekenhuis tot uitvoering te brengen. Eén van de voorwaarden waar, binnen dit
zorgprogramma, moet worden aan voldaan is de interne en
externe liaison geriatrie.

Het zorgprogramma beschikt hiervoor over een pluridisciplinair team, samengesteld uit een geriater, verpleegkundigen,
een sociaal assistente, een kinesitherapeute, een ergotherapeut, een logopediste, een diëtiste en een psychologe. Voor
de verschillende campussen zijn dit:

De verpleegkundigen of ergotherapeut komen op elke niet
geriatrische afdeling bij alle patiënten vanaf 75 jaar om
af te toetsen of er sprake is van een ‘geriatrisch profiel’.
Dit gebeurt door middel van een klein vragenlijstje dat met
de patiënt wordt overlopen.
Indien er sprake is van een geriatrisch profiel wordt een diepgaand onderzoek uitgewerkt waarbij volgende onderwerpen
uitvoerig met de patiënt of zijn familie worden besproken:

externe liaison

Artsen geriaters:
Dr. Lut PELEMAN
Dr. Veerle IMMEGEERS
Dr. Vicky VAN DER KELEN
Dr. Katrien VAN PUYVELDE

Verpleegkundigen:
Tina VAN AUDENHOVE, Eline DE VUYST

Ergotherapeuten:
Steven MONSIEUR, Kathy POELAERT

Logopedisten:
Barbara GOETHALS, Lisa SCHOCKAERT

Diëtisten:

interne en externe
liaison?
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•
•
•
•
•
•
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Huidige problematiek
Gehoor, zicht, smaak/mond, slikken
Urine- en stoelgangpatroon
Activiteiten van het dagelijkse leven
Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven
Sociale context (samen met sociale assistente)
Opsporen van valproblematiek
Opsporen cognitieve stoornissen
Opsporen delier
Opsporen depressie
Opsporen van pijn
Opsporen malnutritie

Leen VAN CUTSEM, Anja LEBON

Kinesisten:
Sofia DE WINNE, Peggy CAPIAU

Psychologen:
Margot PYFFEROEN, Nele WAEGEMAN

Vervolgens worden, op basis van de resultaten en na pluridisciplinair overleg, adviezen gegeven aan de afdeling waar
de patiënt is gehospitaliseerd en/of aan de behandelende
geneesheer. Via de externe liaison, de sociale assistente,
worden adviezen doorgespeeld naar de thuissituatie van de
patiënt zodat continuïteit wordt verzekerd.

Ouder worden
Ik voel me goed in mijn vel,
hoewel niet meer zo strak,
vallen mijn kleren nog altijd in model.
Een jeans kan ook nog wel
een trendy bloes
en een riem op de heup
vind ik nog altijd leuk.

Ik voel me nog jong van geest,
maar het karkas is er geweest.
Er zit sleet op,
maar niemand die het ziet.
Meer dan een halve eeuw
meedraaien in het leven
en van alles kunnen beleven.
Hopend op nog enkele jaren
zodat ik voor mijn hemel kan sparen.
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Een mooie schoen aan mijn voet,
staat me goed.
Nieuwe bril op mijn neus
een tikkeltje rood op de brug,
dat is mijn keus.

Informatiebrochure

Het geriatrisch
ondersteuningsteam.

- claire vanfleteren -
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