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DOELSTELLING

DE VERPLEEGKUNDIGEN

Oud worden is niet ziek worden.
Ouderdom is geen ziekte op zich, maar
sommige 75-plussers hebben specifieke
noden en problemen. Vanuit het geriatrisch
supportteam hebben wij de intentie om de
kwaliteit van de zorg voor de patiënt te
verbeteren, nl. voor de 75-plussers die
gehospitaliseerd zijn op een niet-geriatrische
afdeling.
Het team stelt zin geriatrische deskundigheid
ter beschikking van de artsen en het team van
de afdeling, alsook van de huisarts, de familie
en de thuiszorg-diensten.

De verpleegkundigen binnen de interne liaison
geriatrie zijn er om naar u te luisteren, hoe u
zich voelt op lichamelijk en emotioneel vlak.
Wij kunnen u en uw familie, vrienden
ondersteunen wanneer het minder goed gaat.
Wij kunnen informatie geven en advies
verlenen
rond
risicofactoren
en
leeftijdsgebonden problemen. Op die manier
kan de zorg tijdens en na uw verblijf in het
ziekenhuis aangepast worden aan uw noden.

Als geriatrisch supportteam streven wij naar
een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en
een optimaal herstel van uw dagelijks
functioneren.
Wij dragen niet enkel zorg voor acute
aandoeningen, maar samen met u proberen
wij risicofactoren
(bv.
ondergewicht,
osteoporose,
valincidenten, …) en leeftijdsgebonden
problemen
(zoals
gehoorvermindering,
geheugenproblemen, …) op te sporen.
De verschillende teamleden proberen elk
vanuit hun eigen discipline bij te dragen tot dit
herstel.
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DE SOCIALE DIENST
Het streefdoel binnen ons ziekenhuis is om
patiënten zo vlug mogelijk terug naar hun
eigen leefomgeving te laten terugkeren. Soms
zijn kleine aanpassingen reeds voldoende (bed
beneden brengen, personenalarm, …).
Soms
is
extra
hulp
aangewezen
(thuisverpleging, poets-dienst, familiale hulp,
…), de patiënt heeft hierbij volledige vrijheid
van keuze.
Indien een terugkeer naar huis niet haalbaar
is, zoeken wij samen met u de beste oplossing
(serviceflat, kortverblijf, rusthuis, …). Verder is
er een hele waaier aan sociale en financiële
voordelen, wij staan ter beschikking om info te
geven of aanvraag op te starten.

DE PSYCHOLOGE

HET GERIATRISCH SUPPORTTEAM

Bij een ziekenhuisopname gaat het vaak om
meer dan enkel een lichamelijk probleem. Ook
emotioneel kan dit heel zwaar zijn.
Indien de verpleegkundigen of arts oordelen
dat er een emotionele problematiek is die
extra aandacht vraagt kan de psychologe bij u
langskomen om de ernst van het probleem te
beoordelen en om uzelf en uw familie en
vrienden te ondersteunen.
Wanneer u zelf voelt nood te hebben aan
extra emotionele ondersteuning kan u ook zelf
de vraag stellen aan de verpleegkundigen of
uw behandelend arts.

Ons team bestaat uit

PARAMEDICI
De andere disciplines binnen ons team
(ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten)
worden ingeschakeld wanneer daar nood aan
is. Zij geven informatie, verlenen advies,
ondersteunen de patiënt en zijn omgeving
m.b.t. voeding, mobiliteit, voorkomen van
valpartijen, slikken, …

-

1 geriater
2 verpleegkundigen
1 ergotherapeut
1 diëtiste
1 psychologe
1 logopediste
1 maatschappelijk werker

