Dienst geriatrie
Interne liaison
Informatiebrochure voor de patiënt
en de familie
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INLEIDING
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol
vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals ondervoeding,
acute verwardheid, delirium of vallen. Veel van deze complicaties
hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de oudere
patiënt tot gevolg. Een vroegtijdige en systematische identificatie van
dreigende geriatrische problemen is een eerste noodzakelijke stap,
gericht op het voorkomen van onbedoelde schade en het verbeteren
van de uitkomsten op functieverlies na een ziekenhuisopname. Met
deze reden werd onder andere het interne liaison team opgericht.
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WAT IS INTERNE LIAISON?
Zowel in het ziekenhuis als in de samenleving neemt de veroudering
toe. Dit brengt een aantal specifieke ziekten, behoeften en noden
met zich mee.
Het interne liaison team bestaat uit een multidisciplinair team dat
specifieke zorg aanbiedt voor de oudere gehospitaliseerde patiënt.
Samen met u proberen wij risicofactoren (bv. ondergewicht,
evenwichtsproblemen…) en leeftijdsgebonden problemen (bv.
geheugenproblemen,…) in kaart te brengen en na overleg aan te
pakken. Dit om een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en
levenskwaliteit te bekomen.

HOE GAAN WIJ TE WERK
Als u voldoet aan bepaalde criteria (hiervoor wordt u gescreend bij
opname) en minstens 75 jaar bent kan u in aanmerking komen voor
een advies van het interne liaison team. Het team komt dan
automatisch bij u langs op de kamer.
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WAT DOET HET INTERNE LIAISON TEAM?
Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt het interne liaison team
een beeld van uw situatie voor de ziekenhuisopname. Op basis van
deze score volgt een gesprek om de nodige informatie te verzamelen
over uw:
- Thuissituatie
- Zelfzorg
- Mobiliteit
- Geheugen
- Voedingstoestand
- Decubitus
- Incontinentie
Soms schakelen wij meerdere teamleden (bv logopedist, kinesist,…)
in om ons advies te optimaliseren. Dit advies wordt steeds
medegedeeld aan u (en eventueel familie), de behandelende arts en
het team van de verpleegafdeling. Er wordt steeds een verslag aan
uw patiëntendossier toegevoegd

UIT WIE BESTAAT HET TEAM?
-

De geriater
Verpleegkundige
Ergotherapeut
Psycholoog
Sociaal assistenten
Voedingsdeskundige
Kinésitherapeut
Logopedist
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WIE DOET WAT?
De geriater is de contactpersoon voor collega-artsen en biedt zo
nodig medisch geriatrisch advies
De verpleegkundige bekijkt specifieke verpleegkundige zorgaspecten.
Elke verpleegeenheid of dienst heeft een referentie persoon
geriatrie. Hij of zij is het aanspreekpunt van de afdeling voor
geriatrische problemen.
De ergotherapeut geeft advies over hulpmiddelen om de
zelfstandigheid te bevorderen. Daarnaast wordt er aandacht
geschonken aan valpreventie, aanleren van de ADL functies en
afnemen van geheugentesten.
De logopedist wordt ingeschakeld bij het vermoeden van
slik- en/of voedingsproblemen, taal- en/of spraakproblemen( andere
dan vertaalproblemen).
De kinésitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en
dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Ze
behandelen uw pijn of helpen u revalideren via bewegingsoefeningen
en technieken zoals massage, gymnastiek,…
De voedingsdeskundige adviseert, begeleidt en motiveert u
gedragsverandering op gebied van voeding.

tot

De sociaal assistenten kunnen u helpen bij het zoeken naar een
oplossing voor sociale, financiële en familiale problemen,
plaatsingsproblemen, thuisverpleging of hulp aan huis.
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Elke zorgverlener spitst zich toe op zijn of haar domein en geeft
hierover advies. Op deze manier willen wij de kwaliteit van de zorg
van iedere oudere bevorderen!!

NOG VRAGEN?
Voor bijkomende inlichtingen en/of vragen kan u altijd terecht bij:
- De hoofdverpleegkundige en verpleegkundige van de
afdeling waar u bent opgenomen.
- Het team van de interne liaison via email vkilg@sezz.be of
bellen naar 09/364.87.40 en vragen naar het interne liaison
team.
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