Dienst geriatrie
Verdwaaldetectie
Informatiebrochure voor de patiënt
en zijn familie
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INLEIDING
Ouderen kunnen in een ongekende omgeving vlugger de neiging
hebben tot verwardheid.
Mensen met dementie gaan soms doelloos rondlopen, of gaan
gericht op zoek naar een reeds lang overleden ouder, de bushalte of
de bakker.
Sommigen glippen weg van de afdeling om dan te ‘verdwalen’.
Hierdoor kunnen ze zichzelf in gevaar brengen. Om toezicht te
houden op deze patiënten introduceerden we in het ziekenhuis
verdwaaldetectie. In deze folder geven we u meer informatie
hieromtrent.
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WAT IS VERDWAALDETECTIE?
Bij personen die wegloopgedrag vertonen streven we een maximale
bewegingsvrijheid na met aandacht voor de veiligheid van de patiënt.
Een discreet alarmeringssysteem voor wegloopbeveiliging maakt het
mogelijk binnen de afdeling toezicht te houden op patiënten die
anders ongezien de afdeling zouden kunnen verlaten.

HOE WERKT EEN
VERDWAALDETECTIESYSTEEM?
Elke uitgangsdeur van de afdeling geriatrie is voorzien van een
deuralarm. De patiënt draagt een polsband met sensor. Op het
moment dat de patiënt de uitgangsdeuren nadert of passeert wordt
de verpleegkundige gealarmeerd via een signaal.
Op die manier kan een dreigende of mogelijks gevaarlijke situatie
tijdig opgespoord worden.

2

Geriatrie – verdwaaldetectie - update 2016

VOORDELEN VAN EEN VERDWAALDETECTIE
Een polsbandje is een patiëntvriendelijke oplossing : het gebruik van
vrijheidbeperkende maatregelen (bv. onrustbanden en
voorzettafeltjes) wordt hierdoor beperkt.
Omdat we geen fixatie gebruiken beperken we niet de mobiliteit
maar stimuleren we het vrij bewegen en rondstappen binnen een
afgebakende zone.
Het maakt toezicht door de verpleegkundige eenvoudiger, waardoor
de werklast verlaagd wordt.
Het biedt een verhoogd gevoel van veiligheid, zowel voor de
verpleegkundige als voor de familie.

VOOR WIE?
 Indien de familie aangeeft dat de patiënt wegloopgedrag
vertoont heeft thuis of op een andere afdeling, wordt er
geopteerd om een polsbandje aan te doen.
 Patiënten die tijdens hun verblijf tekenen van verwardheid of
dementie vertonen, worden getest door een
ziekenhuismedewerker naar de mate van desoriëntatie
(“desoriëntatie in plaats”).
Bij patiënten die laag scoren op deze testen zal het aanbrengen
van een polsbandje overwogen worden.
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 Bij verwarde patiënten die een risico hebben op vallen (bv.
omwille van evenwichtstoornissen) wordt overleg gepleegd met
de arts om te bepalen of het gebruik van een detectiearmband
voldoende veiligheid kan garanderen.

UW MEDEWERKING IS BELANGRIJK
 Bij het verlaten van de afdeling
Aan het bezoek wordt gevraagd om aan de verpleegkundige te
melden wanneer zij met de patiënt de afdeling wensen te verlaten.
Op die manier is het personeel op de hoogte dat de patiënt de
afdeling verlaat onder begeleiding van een familielid.
 Bij ontslag
Op de dag van ontslag wordt het polsbandje verwijderd door het
personeel. Mocht dit nog niet gebeurd zijn op het moment dat u uw
familielid wenst op te halen, vragen wij u dit te melden aan de
verpleegkundige.
Wij hopen dat u zich snel thuis voelt op onze afdeling.
Nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
dienst geriatrie op het nummer 09/364.87.40 (kamers 260-279) of
09/364 87 30 (kamers 280-298)
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