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MULTIDISCIPLINAIR GERIATRISCH HANDBOEK 
 

INLEIDING 

 
Het AZ Jan Portaels Vilvoorde is met haar 406 bedden, 120 artsen en 900 medewerkers een 
dynamisch en kwalitatief regionaal ziekenhuis in volle evolutie. 
De medewerkers van het AZ Jan Portaels bieden op een vriendelijke en professionele manier een 
hoogkwalitatief pakket basiszorg aan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met huisartsen, 
hulpverleners uit de thuis- en ouderenzorg, en anderzijds met de universitaire centra uit de streek 
voor zeer gespecialiseerde zorg. 
Op jaarbasis verzorgt het AZ Jan Portaels met haar team 12.000 gehospitaliseerde patiënten, goed 
voor zo’n 79.000 verpleegdagen. Daarenboven verzorgt de ambulante zorgeenheid circa 96.700 
raadplegingen per jaar en vinden jaarlijks ongeveer 20.000 dagbehandelingen in ons ziekenhuis 
plaats. 
 
Visie van het ziekenhuis 
Het is de visie van AZ Jan Portaels om één van de beste regionale ziekenhuizen te worden in 
Vlaanderen. 
 
Dit vertaalt zich in een “nieuw” modern ziekenhuis waarin de geneesheren volwaardige partners zijn 
en dat beschikt over performante apparatuur voor diagnostiek, zorg en service. 
 

 Dit nieuwe ziekenhuis is gekenmerkt door tariefzekerheid en is het belangrijkste ziekenhuis 
qua opnamen in Vilvoorde en direct aanpalende gemeenten. Daarenboven hebben de niches 
een uitstraling tot buiten de provincie. 

 Het nieuwe ziekenhuis heeft een nauwe band met de huisartsen en andere verwijzers met 
wie een uitstekende communicatie onderhouden wordt. 

 Het nieuwe ziekenhuis heeft alles wat nodig is om economisch verantwoord gestuurd te 
worden. Informatica en elektronische communicatie zijn optimaal functioneel en 
performant, zowel in het kader van de patiëntenzorg als voor de werking van de organisatie. 

 Artsen en medewerkers identificeren zich met ons ziekenhuis. Zij worden hierin gesteund 
door professionele voldoening en een adequate organisatorische omkadering van mensen en 
middelen. 

 Alles wordt getoetst in periodieke bevragingen. 
 De organisatie is gebaseerd op de volgende principes: patiëntgestuurd, multidisciplinaire 

samenwerking, gezamenlijke én individuele verantwoordelijkheid van alle medewerkers. 
 
Missie van het ziekenhuis 
De missie van AZ Jan Portaels bestaat erin om als regionaal ziekenhuis de best mogelijke 
gezondheidszorg aan te bieden in Vilvoorde en omstreken. 
Er zal: 

 verder gebouwd worden aan een “nieuw” modern ziekenhuis dat symbool staat voor 
multidisciplinariteit en transmurale samenwerking; 

 gewerkt worden aan de structurering van de ziekenhuisorganisatie waarin de patiënt en het 
klinische proces de uitgangspunten zijn; 

 verder gezocht moeten worden om de efficiëntie te verbeteren en alle medewerkers zullen 
gesensibiliseerd en geïnformeerd worden naar de kostprijs van de zorg. 

Verder moet het ziekenhuis zijn beleid afstemmen op de opdrachtverklaring die de Raad van Bestuur 
en Directie onderschreven hebben. 
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Opdrachtverklaring 
Het algemeen ziekenhuis Jan Portaels Vilvoorde 

 Biedt een volledige, kwaliteitsvolle en gespecialiseerde basisziekenhuiszorg aan, gericht op 
de noden van de bevolking van de brede regio Vilvoorde, met bijzondere aandacht voor de 
opvang van patiënten in urgentiesituaties en de zorg voor de laatste levensfase. 

 Stemt de eigen doelstellingen af op deze van het Vlaamse en federale gezondheids- en 
welzijnsbeleid. 

 Werkt samen met de huisartsen, de gezondheids- en welzijnswerkers van de regio Vilvoorde 
en met de partnerziekenhuizen uit de aanpalende regio’s. 

 Is een open en pluralistische instelling die elke patiënt evenwaardig benadert, met respect 
voor de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens-, 
verzekerbaarheidssituatie- of vermogenssituatie. 

 Besteedt bijzondere aandacht aan de noden van kinderen, ouderen en kansarmen en werkt 
daartoe samen met externe partners. 

 Handelt volgens de actuele stand van de wetenschappelijke kennis, rekening houdend met 
het belang van de patiënt en de adviezen van het Ethisch Comité. 

 Stimuleert de patiënt en zijn omgeving in het opnemen van zelfverantwoordelijkheid voor de 
eigen gezondheid, de genezing en het sterven. 

 Werkt vanuit de professionele deontologie met creatieve soberheid in functie van de 
beperking van de kosten voor de patiënt en de gemeenschap. Voert een doorzichtig kosten- 
en tariefbeleid, gericht op een voor ieder gewaarborgde financiële toegankelijkheid en 
tariefzekerheid. 

 Zorgt voor de nodige vorming voor het opnemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfreflexie 
en voor professionele bijscholing van de ziekenhuismedewerkers. 

 Beheerders en medewerkers werken op een respectvolle manier samen. 
 Betrekt de medewerkers bij het beleid, in het bijzonder het kwaliteitsbeleid, de preventie, 

het foutenmanagement en de klachtenbehandeling. 
 Voert een open communicatie met alle betrokkenen (intern en extern) in functie van een 

samenhangend, efficiënt, sociaal ethisch, rendabel en financieel evenwichtig beleid. 
 Respecteert op elk vlak de geldende wetgevingen. 

 
Het multidisciplinair geriatrisch handboek heeft als doel het beschrijven van alle facetten van het 
zorgprogramma geriatrie zoals deze van toepassing zijn in het algemeen ziekenhuis Jan Portaels 
Vilvoorde. De afspraken betreffende de samenwerking tussen de interne en de externe actoren, de 
richtlijnen en het kwaliteitsbeleid zijn onder meer in dit handboek terug te vinden. Dit 
multidisciplinair geriatrisch handboek is steeds ter beschikking van alle medewerkers van het 
zorgprogramma geriatrie en ter inzage voor allen die direct of indirect bij de geriatrische zorg 
betrokken zijn.  
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HOOFDSTUK 1:  DOELGROEP 

 
Het zorgprogramma richt zich tot alle 75-plussers met een geriatrisch profiel, die behandeld worden 
in het algemeen ziekenhuis Jan Portaels Vilvoorde. 
 
Een geriatrische patiënt wordt echter niet gedefinieerd op basis van zijn leeftijd alleen; hij 
beantwoordt veeleer aan bepaalde karakteristieken die samen het geriatrisch profiel vormen. 
Naarmate de leeftijd toeneemt, beantwoorden meer ouderen aan dit profiel, maar niet iedere oude 
patiënt is een geriatrische patiënt. Omdat de medische begeleiding van geriatrische patiënten een 
specifieke deskundigheid vergt, rangschikt men deze ouderen in een aparte groep. 
 
Het geriatrisch profiel: 
 
· Verminderde homeostase 
· Multipele, chronische pathologie 
· Bedreigde validiteit 
· Het risico van polyfarmacie 
· Gewijzigde presentatie en verloop van pathologie 
· De somato-psycho-sociale verwevenheid 
 
Alle patiënten ouder dan 75 jaar worden gescreend en indien de patiënt een van de volgende 
kenmerken vertoont, wordt hij/zij opgenomen in het zorgprogramma geriatrie. 
 
Elke gehospitaliseerde patiënt, jonger dan 75 jaar die een van de bovenstaande kenmerken vertoont, 
kan eveneens gescreend worden door het geriatrisch support team (GST) en bij een geriatrisch 
profiel in het zorgprogramma geriatrie opgenomen worden.  
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HOOFDSTUK 2: VISIE EN MISSIE 

 
Visie van het multidisciplinair geriatrisch team 
 
1. De geriatrie heeft als voornaamste doel de kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase zo 

goed mogelijk te handhaven of te verbeteren en de patiënt zo lang en zo zelfstandig mogelijk, 
liefst thuis te laten functioneren. ‘ Add life to years’ model. 

 
2. De G-dienst zorgt voor een zo goed mogelijk herstel van de medische problematiek, technische 

onderzoeken worden aangewend voor zover het stellen van de diagnose therapeutische 
consequenties heeft voor de patiënt. 

 
3. Naast diagnosestelling van de aandoening, is een evaluatie van de functionele toestand minstens 

even belangrijk. Om tot een optimaal behandelingsresultaat te komen is  een multidisciplinaire  
observatie (geriatric assessment) en therapie essentieel. Hierbij worden de mogelijkheden en 
beperkingen van de oudere op fysisch, psychisch ( zowel cognitief als affectief), sociaal en 
existentieel vlak geëvalueerd. Het  streefdoel is een evenwicht of herstel te vinden in het fysisch , 
psychisch en sociaal functioneren en  een zo hoog mogelijke graad van autonomie voor de 
patiënt te verkrijgen of  te behouden. De mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de 
patiënt en zijn omgeving worden hiertoe maximaal aangesproken. 
 

4. Heel het team dat betrokken is bij de patiënt neemt een revaliderende attitude aan, rekening 
houdend met de draagkracht en diversiteit van ieder individu.  

 
5. Men bewaakt continu het evenwicht tussen het bevorderen van zelfredzaamheid enerzijds, en 

het overnemen van de zorg anderzijds. 
 

6. De leefwereld en de beleving van de patiënten staan centraal in de behandelingen en verzorging, 
om een optimaal niveau van welbevinden voor de patiënt en zijn omgeving te bereiken. 

 
7. De behandelstrategieën zijn gericht op lichaamsbeweging voor het verbeteren en behoud van de 

spierkracht van de onderste en bovenste ledematen, voeding, optimalisering en correctie van 
sensoriële stoornissen, behandeling van depressie en angst. 

 
8. Deze maatregelen worden aangevuld met preventiestrategieën voor geriatrische ziektebeelden 

zoals vallen, delirium, incontinentie, nevenwerkingen van medicatie, infecties...  
 
9. Patiënten met een risicoprofiel, die verblijven op andere afdelingen worden zo snel mogelijk 

opgespoord om preventieve maatregelen te kunnen nemen en vroegtijdige revalidatie te kunnen 
starten. 

 
10. De geriater werkt nauw samen  met de verpleegkundige, de zorgkundige, de psycholoog, de 

sociaal werker, de kinesist, de ergotherapeut, de logopedist en de diëtist. Naast een 
multidisciplinaire aanpak is teamwerk, overleg en onderlinge communicatie essentieel. 
 

11. Ook in het ziekenhuis blijven de huisarts en de extramurale zorgverleners een centrale rol spelen. 
Een goede, wederzijdse informatiedoorstroming bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag is 
noodzakelijk om een continuïteit van zorg te waarborgen. 
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12. Er is ook aandacht voor een goede communicatie en psychosociale ondersteuning van de 
partner, kinderen, mantelzorgers van de oudere zorgvrager. 

 
 
Missie van het multidisciplinair geriatrisch team 
 
Het multidisciplinair geriatrisch team wil: 
 
1. een kwaliteitsvolle, gespecialiseerde zorg aanbieden, aangepast aan de individuele noden van de 

geriatrische patiënt met bijzondere aandacht voor zijn autonomie.  
 
2. de interventies focussen op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven van de 

geriatrische patiënt. 
 
3. de geriatrische patiënt en zijn omgeving stimuleren in het opnemen van zelfverantwoordelijkheid 

voor de eigen gezondheid, de genezing en het sterven door het verhogen van hun kennis en 
inzicht. 

 
4. palliatieve zorg aanbieden wanneer behandeling niet meer mogelijk of wenselijk is, om het lijden 

van de geriatrische patiënt en zijn naasten te verlichten. 
 
5. tijdens de laatste levensfase de zorg zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van 

de patiënt en zijn naasten, opdat hij de laatste levensfase met het beoogde kwaliteitsniveau kan 
beëindigen.  

 
6. onnodige hospitalisaties en vroegtijdige institutionaliseringen proberen vermijden. 
 
7. het ontslagbeleid op maat van de complexe zorgbehoeften van de geriatrische patiënt 

optimaliseren zowel op de afdelingen geriatrie als op de andere afdelingen van het AZ Jan 
Portaels Vilvoorde. 

 
8. handelen vanuit de actuele stand van de wetenschappelijke kennis, rekening houdend met het 

belang van de patiënt en de adviezen van het ethisch comité. 
 
9. zorgen voor de nodige professionele bijscholing van de medewerkers binnen het zorgprogramma 

geriatrie teneinde hun competenties en kennis conform de actuele stand van wetenschappelijke 
kennis te verwerven of te behouden 

 
10. hun deskundigheid ten dienste stellen van de geriatrische patiënt op niet geriatrische afdelingen 

door het aanbieden van complementaire geriatrische zorg. 
 
11. hun expertise ter beschikking  stellen van de geneesheer-specialist en het  team van alle  

afdelingen binnen het AZ Jan Portaels Vilvoorde ( uitgezonderd materniteit en pediatrie) door 
adviesverlening ( via het GST). 

 
12. referentieverpleegkundigen opleiden en coachen ten einde hen te sensibiliseren voor de 

geriatrische problematiek en het geriatrische zorgconcept, en hun deskundigheid hieromtrent te 
vergroten. 

 
13. samenwerken met de huisartsen, de gezondheids-en welzijnswerkers van de regio Vilvoorde, 

thuiszorgdiensten en zorginstellingen. 
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14. hun expertise ter beschikking stellen van de extramurale zorgverleners en mantelzorgers. 
 
15. samenwerkingsprotocols van AZ Jan Portaels vertegenwoordigen in zorgnetwerken. 
 
16. studenten verpleging en paramedici vertrouwd maken met het geriatrisch zorgconcept; door het 

aanbieden van stagemogelijkheden in de deelprogramma’s geriatrie en een globaal overzicht van 
het zorgprogramma door middel van een stagetraject geriatrie. Alle teamleden hebben de 
verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de begeleiding van de stagiaires. 
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HOOFDSTUK 3: BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN VAN 

HET ZORGPROGRAMMA GERIATRIE 

 

3.1. Personalia 
 
Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt valt onder de sector geriatrie, revalidatie, palliatieve 
zorgen en fysiotherapie. 
Wat betreft de medische aspecten behoort deze sector tot de bevoegdheden van medisch directeur 
dr. Inge Wouters.  
Wat betreft de verpleegkundige en paramedische aspecten behoort deze sector tot de 
bevoegdheden van adjunct-zorgdirecteur Walter Geentjens en de zorgmanager geriatrie An 
Massagé. 
 
3.1.1. Coördinatie van het zorgprogramma 

o medisch diensthoofd: dr. Gwen Verbeke 
 

3.1.2. Afdeling acute geriatrie 
o geriatrie 1: 

o geriaters: dr. Jan Noyen, dr. Gwen Verbeke 
o zaalarts: dr. Iranyeza Rock-Ange 
o Internist: dr. Numbi Nelly 
o hoofdverpleegkundige: An Massagé/ Lien Janssen adjunct-hoofdverpleegkundige 

ad interim 
o geriatrie 2: 

o geriaters: dr. Jan Noyen, dr. Gwen Verbeke 
o zaalarts: dr. Iranyeza Rock-Ange 
o Internist: dr. Numbi Nelly 
o hoofdverpleegkundige: An Ronsmans 

 
3.1.3. Consultatie geriatrie 

o geriaters:  dr. Jan Noyen, dr. Gwen Verbeke 
 
3.1.4. Dagziekenhuis geriatrie 

o hoofdverpleegkundige : An Ronsmans 
 
3.1.5. Interne liaison geriatrie 

o coördinator : An Massagé 
 
3.1.6. Externe Liaison geriatrie 

o coördinator : An Massagé 
o ontslagmanager : An Massagé 
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3.1.7. Referentieverpleegkundigen geriatrie 
  

Afdeling Referentieverpleegkundige G 

Daghospitaal heelkunde Els Piot 

Heelkunde 1 Karen Tholen /An Van Der Hasselt (adjunct hvpk) 

Heelkunde 2 Petra Laenens 

Heelkunde 3 Gerlinde Willems/ Ann Van Assche(adjunct hvpk) 

Geneeskunde 1 Tina Lanin 

Geneeskunde 2 / Geriatrie 3 Kelly Wierinck a.i. 

Daghospitaal geneeskunde Wis Symons  

Intensieve zorgen Nathalie Kindermans 

Geriatrie 1  An Massagé/ Lien Janssen( adjunct hvpk a.i.) 

Geriatrie 2 / daghospitaal G An Ronsmans 

Revalidatie Nancy Wyns a.i. 

PAAZ Olivia Honing 

Palliatieve zorgen Yves De Raes 

Spoedgevallen  Kris Schaillée 

 
 
3.1.8. Andere disciplines  

o Dienst Patiëntenbegeleiding, coördinator: Martine Van Beersel (bevoegdheid: 
zorgdirecteur Sabine Van de Pol) 

o Sociale dienst: 
 Geriatrie 1: Karin Spaepen en Tim Spinnael 
 Geriatrie 2: Caroline De Rooms en Tim Spinnael 
 Geriatrie 3: Karin Spaepen 

o Psychologe: 
 Geriatrie 1, 2 en 3: Lynn Van Kerkhove  en Naomi Desmet 

o Dienst levensbeschouwelijke zorg: 
 Dienst overschrijdend: Greet Janssens, pastor en Kathleen Verhelst, 

moreel consulent 
o Palliatief Support Team (bevoegdheid: zorgdirecteur Sabine Van de Pol)  

 Dienst overschrijdend: Yves De Raes en Martine Van Beersel, 
verpleegkundigen; Kurt Van Steenwinkel, psycholoog 

o GST & Paramedici, coördinator An Massagé  
o Ergotherapie: 

 Geriatrie 1: Julie Lambert 
 Geriatrie 2: Ilse Hamelrijckx 
 Geriatrie 3: Veneranda Van Spaendonk 
 Dagziekenhuis geriatrie: Veneranda Van Spaendonk 
 Interne liaison geriatrie: Dorien Buys 

o Logopedie: 
 Dienst overschrijdend: Maaike Biesemans 

o Diëtetiek: 
 Interne liaison geriatrie: Tina Simons 
 Dienst overschrijdend: Els Vandeneede (bevoegdheid: keukenmanager 

Marion Kühling/Ellen Van Nimmen en facilitair directeur Ronny De 
Bosscher) 

o Fysische geneeskunde: medisch diensthoofd dr. Rudy Ghys; contactpersonen 
kinesitherapeuten: Peter Reniers en Dimitri Waeyenbergh 
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De kinesitherapeuten behoren wat de paramedische aspecten betreft bij de sector van 
adjunct-directeur Walter Geentjens, en wat de medische aspecten aangaat bij medisch 
directeur dr. Inge Wouters 

o Kinesitherapie: 
 Geriatrie 1: Vicky Maesschalck en Dimitri Waeyenbergh 
 Geriatrie 2: Tina De Cat, en Carol Vidal  
 Geriatrie 3/geneeskunde 2: Dirk Lauwers en Carol Vidal 

o Algologisch verpleegkundige Sabine Verhelpen (bevoegdheid: zorgdirecteur Sabine Van 
de Pol) 

o Vrijwilligers (coördinator Martine Van Beersel) 
   
3.2. Onderdelen van het zorgprogramma  
  
3.2.1. Erkende dienst G 
 

 3 verpleegafdelingen (64 erkende bedden G) 
o Gemoderniseerde kamers met alle comfort 
o Ruime oefenzalen 
o Keuken voor kookactiviteit 
o Ruimte voor ergotherapeutische behandeling 
o TV zaal en gemeenschappelijke eetruimte 

 
3.2.2. Geriatrische consultatie 
 
Wanneer kunnen patiënten bij ons terecht voor een geriatrisch consult? 

 Donderdag 8h30-10h30: Jan Noyen 
 Vrijdag 14u – 15u: Gwen Verbeke 
 Consult geriater: de meest voorkomende problemen 

 Nazicht verminderde cognitie 
 Nazicht verwardheid, hallucinaties 
 Nazicht vallen 
 Multidisciplinair bilan in het kader van een sociale planning 
 Evaluatie ernstige wonden 
 Algemeen internistisch nazicht 
 Osteoporose 

 
3.2.3. Geriatrische daghospitalisatie 
 

 6 plaatsen (3 zetels / 3 bedden) 
 Open alle werkdagen van 8u tot 16u30 
 Twee doelen: 

o Diagnostisch 
o Therapeutisch 

 Ambulant diagnostisch programma: 
o Valkliniek 
o Geheugen 
o Nazicht anorexie en vermagering 
o Nazicht anemie met mogelijkheid tot beenmergpunctie 
o Bloedtransfusies en toedienen van intraveneus ijzer 
o Toedienen van bisfosfonaten 
o Evaluatie en behandeling van ernstige wonden  
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3.2.4. Interne liaison  
 

 Geriatrisch support team 
o Doel:  

 Aanbieden van een complementaire, geriatrische benadering bij de zorg van 
de gehospitaliseerde geriatrische patiënt die op een niet-geriatrische 
afdeling verblijft. 

o Via: 
 Pluridisciplinair geriatrisch team dat een 2de-lijnsfunctie vervult en 

ondersteuning biedt aan de (referentie)verpleegkundige voor geriatrische 
zorg. 

 
 Wie? 

o Geriaters 
o Minstens 2 voltijdse equivalenten (exclusief arts),  in functie van het aantal 

opgenomen patiënten 75+ in het ziekenhuis, te verdelen onder:  
 Verpleegkundige (1,2 VTE) 
 Ergotherapeut (0,5 VTE) 
 Logopedist (0,1 VTE) 
 Psycholoog (0,2 VTE) 
 Diëtist (0,5 VTE) 

o Samenwerking met sociale dienst, pijnverpleegkundige, PST, LBD, kinesitherapeuten, 
referentieverpleegkundigen 

 Geriatrisch Risico Profiel (geïntegreerd in het verpleegkundig anamneseformulier) 
 Risicoprofiel ≥ 3 
 Geriatrisch assessment 
 Uitdiepen aandachtspunten 
 Therapie aanbieden 
 Advies (C2M) 

 
3.2.5. Externe liaison 
  

 Ontslagmanagement op meso- en macro-niveau 
 Opmerking: individueel ontslagmanagement (micro-niveau) door sociaal werker 
 Doel: 

o Geriatrische principes en pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking stellen van 
huisarts, CRA’s en zorgverstrekkers van de doelgroep; de continuïteit van de zorg 
optimaliseren, functionele samenwerkingsnetwerken ontwikkelen 

 SEL: Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg 
 Opname-ontslag-traject: keuze om ziekenhuisbreed te werken 

o Verpleegkundig anamneseformulier/GRP 
o Ontslagmap/zorgplan 

 Communicatie faciliteren 
o Aanspreekpunt zorgvoorouderen@azjanportaels.be 
o Anamneseformulier volgt traject van de patiënt 
o Ontslagmap  
o Samenwerkingsovereenkomsten WZC 

  

https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=436bcb37-0ec3-4b52-8311-8294bed79122
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HOOFDSTUK 4: WERKING VAN DE DIENST 

 
4.1. Opname- en ontslagbeleid 
 
4.1.1. Opnamebeleid 
 
Opnamecriteria 
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  consultatie G dagziekenhuis hospitalisatie acute G 

verwijzing door       

  huisarts huisarts of na consultatie geriater huisarts of behandelende arts in ander ZH 

        

afspraak maken  huisarts of mantelzorger huisarts of na consult geriater huisarts of behandelende arts in ander ZH 

door       

graad van urgentie niet urgent semi urgent en niet urgent urgent 

        

aanpak monodisciplinair multidisciplinair multidisciplinair 

        

aard van  1. nieuwe patiënten met niet goed  1. opsporen van oorzaken van geriatrische 1. acute medische problemen 

problemen     gedefinieerde symptomen     syndromen( bv. Ondervoeding, polyfarmacie,   

         gedrag- of geheugenproblemen, ….)   

        

  2. jaarlijkse of halfjaarlijkse controle ikv 2. therapie ( venofer, transfusie, bisfosfonaten) 2. opsporen en behandelen van geriatrische 

       verlenging medicatie       syndromen 

        

      3. revalidatie 

aard van patiënten       

  geriatrisch profiel geriatrisch profiel geriatrisch profiel 

  1. actieve polypathologie 1. actieve polypathologie 1. actieve polypathologie 

  2. polyfarmacie en gestoorde farmacokinetiek 2. polyfarmacie en gestoorde farmacokinetiek 2. polyfarmacie en gestoorde farmacokinetiek 

  3. gestoorde homeostase mogelijkheden en 3. gestoorde homeostase mogelijkheden en 3. gestoorde homeostase mogelijkheden en 

      fragiliteit     fragiliteit     fragiliteit 

  4. atypische ziektebeelden, geriatrische  4. atypische ziektebeelden, geriatrische  4. atypische ziektebeelden, geriatrische  

      syndromen     syndromen     syndromen 

  5. gevaar voor verlies aan zelfredzaamheid 5. gevaar voor verlies aan zelfredzaamheid 5. gevaar voor verlies aan zelfredzaamheid 

  6. ondervoeding 6. ondervoeding 6. ondervoeding 

  7. psychosociale problemen 7. psychosociale problemen 7. psychosociale problemen 

herkomst van patiënten kunnen zich ( voorlopig) thuis  patiënten kunnen zich ( voorlopig) thuis  patiënten kunnen zich ( voorlopig) thuis  

patiënten handhaven, al dan niet met hulp handhaven, al dan niet met hulp handhaven, al dan niet met hulp 

        

  patiënten uit WZC, met begeleiding patiënten uit WZC patiënten uit WZC 

        

vereiste info huisarts of door familie huisarts neemt telefonisch contact op met huisarts 

    geriater en schetst problematiek,    

    planning wordt gemaakt   

        

  recente medicatielijst recente medicatielijst recente medicatielijst 
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  medische voorgeschiedenis medische voorgeschiedenis medische voorgeschiedenis 

        

  info vanuit WZC of thuiszorgdiensten info vanuit WZC of thuiszorgdiensten info vanuit WZC of thuiszorgdiensten 
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Opnamecriteria spoed 

 

verwijzing door 1.  Verwezen patiënten door huisarts ( in overleg met geriater) 

  2.  Niet - verwezen patiënten met geriatrisch profiel in overleg met geriater 

  3.  Verwezen patiënten naar andere specialist, op vraag van deze specialist 

       en na contact name met de geriater 

    

    

graad van urgentie Urgent ( al dan niet gepland) 

    

    

aanpak Multi- en pluridisciplinair 

    

    

aard van problemen 1. opsporen en behandelen van levensbedreigende pathologie 

      met atypische / typische kenmerken 

    

  2. opsporen van oorzaken van geriatrische syndromen  

  
    ( bv. Ondervoeding, mobiliteitsprobleem, chronische problemen, 
polyfarmacie….) 

    

  3. revalidatie vanaf dag 1om  zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren 

    

    

aard van patiënten geriatrisch profiel 

  1. actieve polypathologie 

  2. polyfarmacie en gestoorde farmacokinetiek 

  3. gestoorde homeostase mogelijkheden en 

      fragiliteit 

  4. atypische ziektebeelden, geriatrische  

      syndromen 

  5. gevaar voor verlies aan zelfredzaamheid 

  6. ondervoeding 

  7. psychosociale problemen 

    

    
herkomst van 
patiënten patiënten kunnen zich ( voorlopig) thuis  

  handhaven, al dan niet met hulp 

    

   patiënten uit WZC 

    

    

vereiste info   huisarts of specialist neemt telefonisch contact op met geriater 

    en schetst problematiek, zodat beslissing tot opname kan gebeuren 

    

   recente medicatielijst 

    

   medische voorgeschiedenis 

    

   info vanuit WZC of thuiszorgdiensten 
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overname criteria geneeskunde/heelkunde/ intensieve zorgen 

 
kenletter D Kenletter C dienst IZ 

verwijzing door behandelend specialist behandelend specialist behandelend specialist 

  
  

  

aanvraag door behandelend specialist behandelend specialist behandelend specialist 

  
  

en intensivist 

  
  

  

graad van urgentie gepland, toestemming door  gepland, toestemming door  gepland, overleg tussen 

  patiënt en/of familie patiënt en/of familie intensivist en geriater 

  
  

toestemming patiënt en/of 

  
  

familie 

  
  

  

aard van patiënten                                                               1. actieve poly-pathologie   

                                                                2. polyfarmacie en gestoorde farmacokinetiek 

                                                                3. gestoorde homeostase mogelijkheden en fragiliteit 

                                                                4. atypische ziektebeelden, geriatrische syndromen 

                                                                5. gevaar voor verlies van zelfredzaamheid   

                                                                6. inactiviteit waardoor risico op institutionalisering 

                                                                7 . ondervoeding   

                                                                8. psychosociale problemen   

  
  

  

aanpak multidisciplinair multidisciplinair multidisciplinair 

  
  

  

aard van problemen                                                              1. opsporen van oorzaken van geriatrische problemen 

                                                                         ( ondervoeding, gedrag-of geheugenproblemen, polyfarmacie) 

                                                               2. therapie medische aandoeningen   

                                                               3. revalidatie fysiek en cognitief   
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overname criteria geneeskunde/heelkunde/ intensieve zorgen 

 
kenletter D Kenletter C dienst IZ 

vereiste info voor overname 1. reden opname  1. operatie datum, aard van ingreep 1. verloop op IZ (ingreep, 

  
 

( mobilisatiemogelijkheden en  complicaties, DNR afspraken) 

  
 

   follow up afspraken)   

  2. recente medicatielijst 2. recente medicatielijst 2. recente medicatielijst 

        (bij opname en overname,       (bij opname en overname,       (bij opname en overname, 

                            duur antibioticakuur)                           duur antibioticakuur)                           duur antibioticakuur) 

  3.medische voorgeschiedenis 3.medische voorgeschiedenis 3.medische voorgeschiedenis 

  4. gesprek met patiënt en familie ivm 4. gesprek met patiënt en familie ivm 4. gesprek met patiënt en familie ivm 

   behandelingsdoelen van opname  behandelingsdoelen van opname  behandelingsdoelen van opname 

  5. zelfredzaamheid voor opname 5. zelfredzaamheid voor opname 5. zelfredzaamheid voor opname 
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4.1.2 Hospitalisatie op een acute afdeling geriatrie: doelstellingen en werkwijze  
 
Opnamenota van arts: 

- Patiënt 
o Anamnese 
o Klinische evaluatie 
o Cognitieve indruk 

- Caregiver 
o Anamnese 
o DNR-afspraken zo nodig 
o Doelstellingen bespreken 
o Evaluatiegesprek plannen 

- Thuismedicatie: 
o Nazicht medicatie 
o Nazicht therapietrouw 
o Medicatieabusus? 

 
Medicatie voorschrijven 

- Infohos: elektronisch voorschrift 
 
Verpleegkundige anamnese 

- Thuissituatie 
- Huidige hulp thuis 
- Contactgegevens familie of naasten 
- Fysieke en psychische toestand voor opname 
- Eventuele wilsbeschikking 
- Toekomst na hospitalisatie 

 
Therapie-behandelingsplan opstellen 

- Dagelijks bij te sturen tijdens dagelijkse patiëntenronde door de arts, samen met de 
hoofdverpleegkundigen 

 
Evaluatie ADL 

- Door ergotherapeut 
- Eventueel start ADL-training 
- Ergo doelstelling + behandelingsplan 
- Bijkomende activiteiten:  

o Valpreventie 
o Kookactiviteit 
o Geheugentraining 

 
Nazicht mobiliteit 

- Evaluatie door kinesist 
- Doelstelling+ behandelingsplan 
- Nazicht hulpmiddelen 
- Nazicht thuissituatie 
- Verdere revalidatie nodig? Hoelang? 

 
Nazicht thuissituatie 

- Sociale dienst 
- Verwachtingen familie toetsen 
- Sociale planning opstellen 
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Nazicht voeding 
- Tanden: actie ondernemen? 
- Zelfstandigheid eten en drinken? 
- Slikfunctie: logopedist? 
- Voldoende vocht-intake? 
- Hoe gebeurt voeding thuis 

o Wie kookt 
o Controle voeding intake 
o Eenzaamheid 

 
Nazicht cognitie en gemoed 

- Samenwerking met psycholoog 
 
Nazicht continentie 

- Continentiemateriaal? 
 
Telefonisch contact huisarts 

- Verloop hospitalisatie 
- Doelstellingen toetsen 

 
Teamoverleg: wekelijks 

- Doelstellingen 
- Stand van zalen 
- Planning 
- Sociaal 
- Huisbezoek? 
- Ontslagplanning 

 
Familiegesprek: 

- Doelstellingen toetsen 
- Verloop behandelingsplan bespreken 
- Sociaal: compromis? 
- DNR? 
- Ontslagplanning 

 
Ontslag concretiseren: 

- Uitbreiding thuiszorg? 
- Preventief op wachtlijst  WZC? 
- Medisch zorgplan na ontslag 

 
Ontslagdocumenten: 

- Verslag geriater 
o Wordt dag voor het ontslag elektronisch verstuurd naar de huisarts 
o Copy van het verslag gaat mee als de patiënt naar WZC of externe revalidatie 

vertrekt 
- Infohos-medicatielijst 
- Infohos-voorschriften: kleine verpakking 

 Patiënt en WZC kunnen voorgeschreven medicatie laten afleveren 
 Huisarts wordt niet buitenspel gezet en we stimuleren een consultatie bij 

de huisarts kort na het ontslag 
- Voorschriften: thuisverpleging, kinesitherapie 
- Wondzorg beschrijving 
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4.1.3. Ontslagmanagement 
 
“Ontslagmanagement is de fasische en gestructureerde ontslagvoorbereiding die start bij opname in 
het ziekenhuis, waarbij voor patiënten met een complexe of continuïteitsproblematiek en hun 
mantelzorgers een geïndividualiseerd zorgpakket, interdisciplinair en in overleg met externe 
hulpverleners wordt samengesteld en uitgevoerd. Dit zorgpakket omvat zowel klinische, 
organisatorische als financiële aspecten, en beoogt een optimale reïntegratie in het thuismilieu. De 
methodiek van dit zorgproces wordt gecoördineerd en opgevolgd door de ontslagmanager.”  
      (Moons et al., Acta Hospitalia 2005; 45: 51-64) 
 
De geriatrische patiënt, zoals eerder beschreven, komt per definitie in aanmerking voor 
ontslagmanagement. 
 
Doelstellingen 
De doelstellingen van ontslagmanagement leunen heel dicht aan bij de doelstellingen van case-
management: 

 Patiëntgerichte doelstellingen: 
o Het behoud of de bevordering van de gezondheid van de patiënt 
o Vermindering van de niet-ingevulde gezondheidsbehoeften 
o Voorkomen van niet gepaste hospitalisaties en vroegtijdige institutionalisering 
o Kwaliteit van leven 
o Aanpassing van de gewijzigde gezondheidsstatus 
o Emotionele ondersteuning van de centrale verzorger 
o Verhoogde tevredenheid van de patiënt met de zorgverlening 

 Procesgerichte doelstellingen 
o Verbetering van continuïteit van zorgen 
o Verbetering van de kwaliteit van zorgen 
o Verminderen van fragmentatie van zorg 
o Verbinden van intramurale met extramurale zorg 
o Verbetering van thuiszorg in periode onmiddellijk na ontslag uit ziekenhuis 

 Kostengerichte doelstellingen 
o Bevordering van een efficiënt gebruik van middelen 
 

Volgens de Handleiding voor ontslagmanagers (2008) kunnen deze doelstellingen bereikt worden 
door gebruik te maken van volgende principes: 

 Continuïteit van zorgen 
 Gebruik van de casemanager - patiëntrelatie 
 Een patiëntgerichte benadering 
 Het doseren van ondersteuning en structuur 
 Bevorderen van de zelfzorg 
 Holistische zorgverlening 
 Een episode-gebaseerde benadering 

 
Ontslagmanagement situeert zich op 3 niveaus. Het microniveau heeft betrekking op de individuele 
relaties met de patiënt. Het mesoniveau is gericht op de werking in het ziekenhuis, ter bevordering 
van de zorgcontinuïteit. Het macroniveau omvat alle interacties van het ziekenhuis met de 
extramurale sector. 
  



20 

 

Ontslagmanagement op micro-niveau 
Het gaat hier om het ontslagmanagement rond de individuele patiënt met als doel een 
kwaliteitsvolle terugkeer naar huis of een thuis vervangend milieu te organiseren. De voorbereiding 
dient zo vroeg mogelijk te gebeuren, beginnend van bij de opname in het ziekenhuis. Hierbij wordt 
de patiënt volgens een gestructureerd proces opgevolgd. 
 
De verschillende fasen van ontslagmanagement zijn: 

 Fase 1: opsporing van risicopatiënten 
Dit gebeurt door middel van het gebruik van het inclusie-instrument voor 
ontslagmanagement. Patiënten screenen positief wanneer zij tenminste 60 jaar oud zijn en 
niet verblijven in een WZC voor de huidige opname in het ziekenhuis. 
Daarenboven moeten er ook 2 of meer risicocriteria aanwezig zijn. 
De risicocriteria zijn opgedeeld in 3 categorieën: fysieke en mentale factoren bij de patiënt, 
omgevingsfactoren en psycho – medisch – sociale problematiek.  

fysieke en mentale factoren: 
 leeftijd 85 jaar of ouder 
 gekende dementie of vermoeden van cognitieve problemen 
 gekende depressie of vermoeden van stemmingsstoornissen 
 gedurende 3 of meer dagen per week thuisverpleging 
 zorgafhankelijkheidsprofiel B of C (Katz-schaal) 
omgevingsfactoren: 
 alleenwonend 
 afwezigheid van een centrale verzorger 
 risico op overbelasting van de centrale verzorger 
sterke interactie tussen de psychische, medische en sociale factoren 
 verwaarlozing 
 rouw  
 abusus 
  . . .  

 Fase 2: gegevensverzameling van de fysieke, psychische en sociale gezondheidsnoden van de 
patiënt 

 Fase 3: bepalen van zorgdoelen en opstellen van een zorgplan (interdisciplinair!) 
 Fase 4: uitvoering en opvolging van het zorgplan 
 Fase 5: regelmatig evalueren en bijsturen van de vooropgestelde doelen en acties, met 

aandacht voor de veranderingen in de zorg- en thuissituatie 
 
Ontslagmanagement op meso-niveau 
Er wordt ziekenhuisbreed gewerkt aan het creëren van een cultuur die continuïteit van zorg 
bevordert en bewaakt, zodat ontslagmanagement op microniveau efficiënt en effectief kan 
uitgevoerd worden. 
 
Ontslagmanagement op macro-niveau 
Ontslagmanagement op macro-niveau situeert zich op het vlak van samenwerking met 
thuiszorgdiensten, nazorginstanties, … Een goede samenwerking met deze extramurale 
voorzieningen is cruciaal met het oog op zorgcontinuïteit en hervalpreventie. 
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Toepassing van het ontslagmanagement in AZ Jan Portaels: 
 
Op micro-niveau (sociale dienst): 
Bij opname in het ziekenhuis neemt de verpleegkundige van de afdeling een uitgebreide 
verpleegkundige anamnese af bij de patiënt. In deze anamnese zitten de instrumenten om te 
screenen op zowel een sociaal risicoprofiel als een geriatrisch risicoprofiel. 
Omdat tijdens het opnamegesprek soms informatie vergaard wordt die niet altijd kan genoteerd 
worden op het anamneseformulier, staat er op datzelfde formulier “verwacht u problemen bij 
ontslag”. Hier kan de verpleegkundige “ja” of “neen” aanduiden. Dit geldt als bijkomend alarmsignaal 
voor de sociaal werker. 
Het doordruk-exemplaar van deze verpleegkundige anamnese gaat naar de sociaal werker van de 
afdeling. Deze kan dan meteen zien of de patiënt een sociaal risicoprofiel heeft en zo nodig het 
ontslagmanagement opstarten. 
In dit geval gaat de sociaal werker van de afdeling langs bij de patiënt en neemt een sociale 
anamnese af: welke zorg had de patiënt reeds voor de opname in het ziekenhuis; wat zou er nodig 
zijn om een vlotte overgang van het ziekenhuis naar het thuismilieu te bekomen? Desgewenst wordt 
er contact opgenomen met de familie, de eerstelijnsgezondheidswerkers en eventueel de huisarts 
om informatie te bekomen die zo volledig mogelijk is. 
In functie van de zorgvraag van de patiënt kunnen andere disciplines (zorgverleners) worden 
ingeschakeld. 
Wekelijks is er een teamvergadering op de afdeling waar alle patiënten besproken worden door de 
arts en het multidisciplinaire team. De huisarts van de patiënt wordt op deze overlegmomenten 
uitgenodigd (schriftelijk, bij opname van de patiënt). Op dit overleg wordt de patiëntenzorg gepland 
op basis van de specifieke zorgvraag. Dit is een geïndividualiseerde zorgplanning. Deze zorgplanning 
wordt voortdurend geëvalueerd (vb. bij de dokterstoer) en bijgestuurd. 
Wanneer het ontslag naderbij komt, vangt de sociaal werker aan met de concrete ontslagplanning. 
Er worden concrete afspraken gemaakt over de hulp voor de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. 
Indien het gaat over een patiënt die met een complexe zorg terugkeert naar het thuismilieu, kan 
een zorgoverleg gepland worden zodat alle extramurale zorgverleners de zorg op elkaar kunnen 
afstemmen. 
Bij ontslag uit het ziekenhuis ontvangt de patiënt een ontslagmap. Deze bevat alle informatie over 
de zorg die nodig is in het thuismilieu. Deze map is bestemd voor de patiënt, zijn mantelzorger en het 
zorgteam (thuiszorg of residentiële zorg). 
Zie ook het stroomdiagram ‘ontslag uit het ziekenhuis: eerste opname in het WZC’ in bijlage 4 
 
Op meso-niveau (coördinator geriatrische liaison): 
In het AZJP zien we ontslagmanagement ziekenhuisbreed. 
ontwikkelen en bijsturen van het verpleegkundig anamneseformulier 
promoten van het gebruik van de ontslagmap 
ontwikkelen en bijsturen van de flyer “thuisverpleging” 
permanente vorming en opleiding aanbieden aan de ziekenhuismedewerkers  
uitgesproken samenwerking met de Dienst Patiëntenbegeleiding en haar coördinator 
 
Op macro-niveau (coördinator geriatrische liaison: externe liaison en Pol De Bodt, coördinator eerste 
en tweede lijn ): 
Alle WZC uit de regio worden door het ziekenhuis tweemaal per jaar uitgenodigd voor een overleg. 
Er werd een meldpunt “zorg voor ouderen” gelanceerd. 
Er werd een intern aanspreekpersoon voor huisartsen aangesteld die de huisartsen bezoekt. 
De voorzitter van de lokale huisartsenkring wordt regelmatig uitgenodigd tijdens een overleg van 
het medisch beleidscomité. 
Er worden 4 maal per jaar info-avonden georganiseerd voor huisartsen. 
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Het ziekenhuis is de thuisbasis voor de overleg- en bijscholingsmomenten van de lokale SEL 
werking Vilvoorde-Machelen 
  
4.1.4. Indicaties voor verwijzing naar één van de onderdelen van het zorgprogramma 
 
Zie 4.1.1. Opnamebeleid en 4.6.2. Werking interne liaison geriatrie 
 
4.1.5. Lijst van samenwerkende woon- en zorgcentra 
 
Er wordt met heel wat WZC uit de regio samengewerkt. We zijn echter met 20-tal WZC een formele 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 5) aangegaan.  
 

 Naam Adres     

1 Floordam Vanheylenstraat 14 Melsbroek 1820 
2 H.Hart Veldkantstraat 30  Grimbergen 1850 
3 Hestia Eburonenlaan 10 Wemmel 1780 
4 Is.Trappeniers H.Henneaulaan 1 Zaventem 1930 
5 Parkhof K. Fabiolalaan 62 Machelen 1830 
6 Rietdijk Bolwerkstraat 7 Vilvoorde 1800 
7 Romana Romeinsestwg 743 Laken 1020 
8 Den Bogaet Dorpsstraat 1 Humbeek 1851 
9 Ter Linde 1 Vlaanderenstraat 1 Vilvoorde 1800 

 Ter Linde 2 Vlaanderenstraat 1 Vilvoorde 1800 
10 De Stichel Romeinsestwg 145 Vilvoorde 1800 
11 Oase Kapellelaan 295 Meise 1860 
12 Anemoon Begonialaan 20 Strombeek 1853 
13 Woluwedal Woluwelaan 85 Diegem 1831 
14 Ter Biest Chrysantenlaan 50 Grimbergen 1850 
15 De Wand Wandstraat 209 Laken 1020 
16 Zonnesteen Leopoldstraat 33 Zemst 1980 
17 Clivia Marnestraat 89 Evere 1140 
18 Overbron Oorlogskruisenlaan 202 Neder-Over-Heembeek 1120 
19 Pagode Oorlogskruisenlaan 90 Neder-Over-Heembeek 1120 
20 Ascot Bergdal 16 Strombeek-Bever 1853 

 
4.1.6. Lijst van samenwerkende thuiszorgdiensten en huisartsenkringen 
 
Thuiszorgdiensten: het AZJP maakt deel uit van de lokale SEL werking Vilvoorde-Machelen binnen de 
SEL Zorgnetwerk Zenneland. 
 
Huisartsenkringen: 
HARNO: Huisartsen Noordrand, voorzitter dr. Luc De Munck 
ZHORG: Zaventemse Huisartsen Organisatie, voorzitter dr. Patrick Dufraimont 
Opmerking: voor het contact met de huisartsen is Pol De Bodt, coördinator eerste en tweede lijn en 
tevens stafmedewerker van de medische directie, verantwoordelijk. 
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4.2. Bestaande overlegstructuren voor de verschillende onderdelen van het zorgprogramma 
 
4.2.1. Afdeling acute geriatrie 
 
Om de zorg aan de patiënt door het multidisciplinaire team te optimaliseren is er een wekelijks 
overleg voorzien (teamvergadering). Zo kunnen de verschillende disciplines hun inzicht en beleid op 
elkaar afstemmen. Deze vergaderingen vinden plaats op een vast tijdstip; bij de opname op de 
afdeling geriatrie wordt de huisarts hiervan op de hoogte gebracht. 

 Geriatrie 1: maandag om 12u 
 Geriatrie 2: Dinsdag om 12u 
 Geriatrie 3: maandag om 10u 

De bevindingen van dit overleg worden kort neergeschreven in een multidisciplinair verslag in C2M. 
Verder kunnen de verschillende zorgverleners via het elektronisch dossier in C2M opvolgen welke 
progressie de patiënt maakt, welke acties ondernomen werden door de verschillende disciplines. 
De sociaal werkers, psychologe en ergotherapeuten werken elektronisch. De pastor en moreel 
consulente beschikken ook over deze mogelijkheid, maar gebruiken ze - uit hoofde van hun 
jobinhoud - minder. 
De kinesitherapeuten werken enkel in C2M om een ontslagverslag te maken. Dit is het geval voor de 
3 afdelingen. Op de 3 afdelingen is een document in het verpleegdossier  aanwezig waarin schriftelijk 
de evoluties van de patiënt kunnen worden weergegeven. De verschillende kinesitherapeuten 
werken persoonlijk met steekkaarten voor elke patiënt;  
 
4.2.2. Interne liaison geriatrie 
 
De verpleegkundigen, ergotherapeut, logopediste en diëtiste van het interne liaison team delen een 
kantoor. Zij overleggen dus dagelijks met elkaar. Enkel de psychologe bevindt zich op enige afstand. 
Verder maakt elk lid een verslag in het elektronisch dossier over de bevindingen bij de patiënt. 
Eén maal per week, op woensdag, vindt er een patiëntenbespreking plaats tussen de geriater en een 
aangewezen lid van het team. Er is tevens elke dag een geriater beschikbaar voor het opvangen van 
urgente problemen. 
 
4.2.3. Externe Liaison Geriatrie 
 
Overleg met de WZC: 2x per jaar (in het voor- en najaar) worden alle WZC uit de regio uitgenodigd 
om deel te nemen aan een overleg- en bijscholingsmoment. Hier zijn ook de geriaters en 
hoofdverpleegkundigen, sociaal werkers en paramedici binnen het zorgprogramma op uitgenodigd. 
Persoonlijk contact is immers bevorderend voor de samenwerking. 
  
Overleg met de thuiszorgdiensten: de platformvergaderingen van de LSW VilMa vinden plaats in het 
AZJP. Het ziekenhuis wordt op deze vergaderingen vertegenwoordigd door dr. Jan Deroover, 
hoofdgeneesheer en An Massagé, coördinator geriatrische liaison & paramedici. Afhankelijk van de 
agenda kunnen daar personen aan toegevoegd worden (voornamelijk sociaal werkers en 
personeelsleden van de PAAZ). 
 
De Piekuurtjes (bijscholingsmomenten van de LSW VilMa) vinden ook plaats in het AZJP, afhankelijk 
van het thema worden de werknemers van AZJP hiervoor ingeschreven. 
 
Daarenboven kunnen zowel de WZC als de thuiszorgdiensten gebruik maken van het elektronisch 
meldpunt zorgvoorouderen@azjanportaels.be  
 
  

https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=baa6d1f8-cff5-4bab-84e9-08fc749dad42
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4.3. Lijst van standing orders en procedures  
 
Deze zijn terug te vinden op i-Doc van het zorgdepartement. 

 Opname geriatrie  

 Ontslag regelen geriatrie 

 Opnameprocedure dagziekenhuis geriatrie  

 Geriatrisch support team  

 Aanspreekpunt externe liaison 

 Info aan familie, partner, huisarts – dienst geriatrie  

 Voorbereiding bij onderzoeken op geriatrie  

 Parameters nemen bij de geriatrische patiënt  

 Antibiotica starten en culturen nemen bij de geriatrische patiënt  

 Obstipatie behandelen – dienst geriatrie  

 

 
4.4. Programma van het Comprehensive Geriatric Assessment 

 

 
GERIATRISCH 

      

 
SUPPORT TEAM patiëntenvignet     

 

    
  

  
  

 VE: ____ Datum:___/___/___ 
 

        
 

         Huidige problematiek:             

  
       

  

                  

         Parameters             Saturatie: ____%  □ Diabetes  Glycemie: _____Mg%   
BD:____ mgHG. Pols:____/min. Temp: ____°C. Gewicht: ____ Kg Lengte:____ cm 
.   

                  

         Sensorisch:     
 

Uitscheiding:     

Visus: 
  

  
 

Continentie:                □ Blaascatheter 

  
  

  
 

  
  

  

Gehoor:       
 

Stoelgangspatroon:     

         Medische voorgeschiedenis             

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

Allergie:  
      

  

                  

  

https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=252bacd2-7777-43d2-ab82-cae6f72619e7
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4c200d43-ef7f-4e99-bf36-6710cbcf4d78
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3c517e0e-9c7e-4f81-aa7b-d6b401709ce2
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7c6b4466-d40f-44dd-a2e5-dc4d531129b0
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=70a4972a-8a16-47dd-a369-74fb850f9f79
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=287cb4f2-29fe-41e9-8057-9e61dda14662
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d245a3e5-c759-4c29-986a-d93dd7b8c9d4
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cac255ae-efa5-4cc8-a763-c727a86a9ab7
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b86da635-7f59-4c0d-964c-2807c4396f9a
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d731d464-a6b5-4c31-b766-23c0210070d5
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  Thuismedicatie 
  

Huidige medicatie 
 

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

  
       

  

                  

         Opmerkingen bij laboresultaten en technische onderzoeken:     

  
       

  

                  

         (Ab)usus                 

  
       

  

Roken: � neen - � ja; aantal: ______ Acohol: � neen - � ja; hoeveelheid: ____________ 

  
       

  

Medicatie: � neen - � ja; opmerkingen:____________________________________   

  
       

  
Patiënt gebruikt psychiatrische / slaap medicatie: � neen - � ja; 
opmerkingen:                  

                  

Functionele evaluatie 
      

         1. Evaluatie van de basisactiviteiten van het dagelijks leven (Katz-schaal). 
 

         
Wassen       

 
Toiletgang       

� 1 Wast zich volledig zonder hulp. 
 

  
 

� 1 Gaat alleen naar het toilet en maakt zich zonder hulp schoon.   

� 2 Heeft gedeeltelijke hulp nodig onder de gordel.   
 

� 2 Heeft hulp nodig om naar het toilet te gaan en zich schoon te maken.   

� 3 Heeft gedeeltelijke hulp nodig boven en onder de gordel.   
 

� 3 Moet volledig geholpen worden om naar het toilet te gaan en zich schoon te maken. 

� 4 Moet volledig geholpen worden bij het wassen boven en onder de gordel. 

 

� 4 Kan niet naar het toilet, noch op kamerstoel. 

 

  

Aankleden 
  

  
 

Continentie 
  

  

� 1 Kleedt zich aan en uit zonder hulp. 
 

  
 

� 1 Is continent voor urine en feces. 
 

  

� 2 Heeft gedeeltelijk hulp nodig om zich aan te kleden onder de gordel   
 

� 2 Is af en toe incontinent voor urine of feces (met inbegrip van blaassonde of kunstmatige anus). 

� 3 Heeft gedeeltelijk hulp nodig om zich aan te kleden boven en onder de gordel. 

 

� 3 Is incontinent voor urine. 

 

  

� 4 Moet volledig geholpen worden bij het aankleden boven en onder de gordel.. 
 

� 4 Is incontinent voor feces en urine. 
 

  

Verplaatsingen 
 

  
 

Eten 
  

  

� 1 Staat op en verplaatst zich volkomen onafhankelijk   
 

� 1 Eet en drinkt 
alleen. 

  
  

� 2 Staat onafhankelijk op uit stoel of bed, maar gebruikt mechanische hulpmiddelen bij verplaatsen 

 

� 2 Eet en drinkt alleen, maar met voorbereidende hulp.   

� 3 Heeft absoluut hulp van derden nodig om op te staan en zich te verplaatsen. 
 

� 3 Eet en drinkt met enige hulp. 
 

  

� 4 Is bedlegerig of is aangewezen op rolstoel en is afhankelijk van anderen om zich te verplaatsen..  
 

� 4 Eet en drinkt met volledige hulp.     

     

totaalscore  __/24 
  

Aanvullende info: 
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2. Evaluatie van de instrumentele ADL (Lawton). 
    

     

 
   

   
  

Gebruik van de telefoon:     
 

Wassen:       

� 1 Bedient zich van de telefoon op eigen initiatief   
 

� 1 Doet zijn/haar eigen was 
 

  

� 1 Kiest slechts enkele welbekende nummers 

 

  

 

� 1 Kan het kleine linnengoed zelf wassen 

 

  

� 1 Neemt de telefoon op maar belt zelf niet op 

 

  

 

� 0 De was moet door anderen gedaan worden 

 

  

� 0 Gebruikt de telefoon helemaal niet 
 

  
 

Vervoer 
  

  

Winkelen 
  

  
 

� 1 Reist volledig zelfstandig (openbaar vervoer en/of eigen wagen)   

� 1 Kan zelfstandig boodschappen doen 

 

  

 

� 1 Gebruikt de taxi maar geen openbaar 
vervoer 

 

  

� 1 Is alleen voor sommige boodschappen zelfstandig   

 

� 1 Gebruikt het openbaar vervoer indien begeleid   

� 1 Moet begeleid worden om boodschappen te doen   
 

� 0 De verplaatsingen zijn beperkt tot taxi of wagen met hulp van een derde 

� 0 Is volledig ombekwaam om boodschappen te doen   
 

� 0 Verplaatst zich helemaal niet buitenshuis 
 

  

Voedsel bereiding: 
 

  

 

Gebruik geneesmiddelen 
 

  

� 1 Kan zelfstandig maaltijden plannen, bereiden en opdienen   

 

� 1 Neemt zelfstandig geneesmiddelen in zoals voorgeschreven   

� 0 Kan geschikte maaltijden bereiden indien hij/zij van ingrediënten voorzien wordt 
 

� 0 Geneesmiddelen moeten op voorhand klaargelegd worden   

� 0 Kan bereide maaltijden opwarmen en opdienen. Kan geen dieet volgen   
 

� 0 Is niet in staat om zelfstandig geneesmiddelen in te nemen   

� 0 De maaltijden moeten voor hem/haar bereid en opgediend worden   

 

Financieel beheer 
 

  

Huishouden: 
  

  

 

� 1 Regelt zelfstandig de financiële zaken . 

 

  

� 1 Zorgt alleen voor het huishouden of doet het met occasionele hulp   
 

� 1 Is in staat dagelijkse aankopen te doen maar hulp nodig voor bankrekening of  

� 1 Voert lichte dagelijkse taken uit (zoals de vaat doen, het bed opmaken)   
 

voor grote aankopen 
  

  

� 1 Voert lichte dagelijkse taken uit maar op occasionele wijze   

 

� 0 Is onbekwaam om geldzaken te regelen     

� 1 Vergt hulp voor alle huishoudelijke taken 

 

  

 

Totaal score: ___       

� 0 Neemt helemaal niet deel aan de huishoudelijke taken   
     

� 0 Neemt helemaal niet deel aan de huishoudelijke taken   

  

   
     

    Aanvullende info: 
   

    
 

    

    

 
    

    3. Opsporen van valrisico (Stratify). 
 

     
Stratify 

        
  

        
Transfertscore Score 

  
Mobiliteitsscore Score 

 
Onmogelijk 

 
0 

  
Onbeweeglijk 

 
0 

 Hulp van 1 of 2 personen 1 
  

Verplaatst zich met rolstoel 1 

 Verbale of mechanische steun 2 
  

Verbale of mechanische steun 2 

 
Autonoom   3 

  
Autonoom   3 

 
         
Wordt de pat opgenomen wegens vallen of is hij gevallen sinds zijn opname of is de hij de voorbije 6 maanden gevallen?         □ Ja  □ Neen 

Is de patient verward, gedesoriënteerd of geagiteerd?                          
 

   □ Ja   □ Neen  

Heeft de patient visusstoornissen waardoor zijn dagelijks functioneren wordt beïnvloed?    □ Ja   □ Neen  

Moet de patiënt frequent naar het toilet gaan? 
   

   □ Ja   □ Neen  

Heeft de patient een transfert of mobiliteitsscore lager dan 3 of 4?         □ Ja   □ Neen  

SCORE:                  /5 
 

         Aanvullende info: 
       

     
Risico:  0 = laag   

 

     
  1 = gemiddeld 

 

     
  ≥ 2 = hoog 
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4. Opsporen van delier. 
       

(zie ook item (ab)usus) 

  
CAM         

 Cognitieve status: 

  
1. Acuut optreden en wisselend beloop  □ Ja  □ Neen 

    
      A. Plotse verandering mentale toestand  □ Ja  □ Neen 

Psychische probl. in VG?: 

 
      B. Fluctuatie in abnormaal gedrag  □ Ja  □ Neen 

    
2. Aandachtsstoornis 

 
 □ Ja  □ Neen 

Delier in Vg? 

  
3. Stoornis in gedachtegang 

 
 □ Ja  □ Neen 

    
4. Bewustzijnsstoornis    □ Ja  □ Neen 

Aanvullende info: 
    

Score: 

  

    
� Vermoeden Delier = (1a of 1b en 2 en (3 of 4) 

  

    
� Delirium = 1a en 1b en 2 en (3 of 4) 

  
 

   
� Vermoeden Delier = (1a of 1b en 2 en (3 of 4) 

  

    
� Delirium = 1a en 1b en 2 en (3 of 4) 

  

         5. Opsporen van cognitieve stoornissen (kloktest of 3 woorden test, zo nodig MMSE) 

         

      
Totaal Score   __/30 

 MMSE 
        

Orientatie in tijd   Score 

 
Aandacht en rekenen     

Welk jaar zijn we? 
 

 __/1 

 
Aftellen vanaf 100 met telk. 7 

 
  

Welk seizoen? 
  

 __/1 

 
- �93 �86 �79 �72 �65 

 
  

Welke maand 
  

 __/1 

 
 Markt omgekeerd spellen 

 
  

Welke dag van de week 
 

 __/1 

 
(hoogste score telt)         

 
       __/5 

Datum (hoeveelste) 
 

__/1 

 
Heroproeping (3 woorden test)   

Oriëntatie in ruimte 
 

  

 
Eén punt per herinnert woord. 

 
      __/3 

In welk ziekenhuis zijn we? 
 

 __/1 

 
Taal 

  
  

Welke stad? 
  

 __/1 

 
Naam voorwerp (potlood) 

 
      __/1 

Welke provincie? 
 

 __/1 

 
Naam voorwerp (uurwerk) 

 
      __/1 

Welk land? 
  

 __/1 

 
Zin nazeggen(Geen als,en,of maar)   

Welke verdieping? 
 

 __/1 

 
Opdracht: neem blad met rechter hand, plooit in twee, en leg 

Registratie (3 woorden test)   

 

op de grond (één punt per juist uitgevoerd element) 
__/3       __/3 

� Sigaar � Bloem � Deur 
__/3 Deur 

 
__/3 

 
Opdracht: sluit je ogen 

 
      __/1 

(� Citroen � Sleutel � Bal)     

 
Zin schrijven  

  
      __/1 

     
Constructie 

  
  

Aanvullende info: 
   

Natekenen tekening         __/1 

      
Totaal Score   __/30 
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6. Opsporen van depressie (GDS, niet communicatieve patiënt: gebruik de cornell schaal) 

         GDS           
   

♦ 1. Bent u over het algemeen tevreden met uw leven?   ja/NEE 

   2. Hebt u veel van uw activiteiten en interesses laten vallen? 
 

JA/ nee 

   ♦ 3. Hebt u het gevoel dat uw leven leeg is? 
  

JA/ nee                         Mini GDS = vragen: 1, 3, 6, 7 

4. Verveelt u zich dikwijls? 
   

JA/ nee                         score mini GDS:___/4 

5. Bent u meestal goed gezind? 
   

ja/NEE 
                   Indien Mini GDS positief, 15-item 
afnemen 

♦ 6. Bent u bang dat er u iets “ergs” zal overkomen? 
 

JA/ nee 

   ♦ 7. Voelt u zich meestal 
gelukkig 

   
ja/NEE 

 
Aanvullende info: 

8. Voelt u zich dikwijls hulpeloos? 
  

JA/ nee 

   9. Blijft u liever thuis, in plaats van weg te gaan of nieuwe dingen te doen? JA/ nee 

   10. Hebt u het gevoel dat u meer moeilijkheden ondervindt met uw geheugen dan de JA/ nee 

   meeste andere mensen van uw leeftijd?  
  

JA/ nee 

   11. Bent u blij nu te leven? 
   

ja/NEE 

   12. Voelt u zich nogal waardeloos zoals u nu bent?  
 

JA/ nee 

   13. Voelt u zich vol levensenergie? 
  

ja/NEE 

   14. Hebt u het gevoel dat uw situatie hopeloos is? 
  

JA/ nee 

   
15. Denkt u dat de meeste mensen het beter hebben dan u?   JA/ nee 

   

    
Score ___/15 

   
 

        

         7. Opsporen van malnutritie. 
      

         
BMI   

 
Gewichtsdaling    

 
Dieet: 

BMI > 20  0 
 

Neen   0 

  
BMI 18.5 – 20 1 

 
Gewichtsdaling < 5% 0 

 
gebitsprobleem 

BMI < 18.5  2 
 

Gewichtsdaling tussen 5 à 10% 1 

 
□ JA 

   
Gewichtsdaling > 10% 2 

 
□ Neen 

        
Acuut ziek       

    
Niet acuut ziek 

  
0 

 
Aanvullende info: 

 Acuut ziek met voldoende voedselinname 0 

    
Acuut ziek met onvoldoende voedselinname 2 

     
8. Opsporen van pijn (pijnthermometer) 

    (Gebruik de pijnlat of Nonverbal Pain indicators bij niet communicatieve patiënt) 
 

         

         
7. Ergste pijn die u zich kunt voorstellen       O 

6. Extreme pijn 
 

        O 

5. Ernstige pijn 
 

        O 

4. Tamelijk veel pijn         O 

3. Enige pijn 
 

        O 

2. Nauwelijks pijn         O 

1. Geen pijn           O 
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9. Sociale situatie 
        

Familiale toestand               

  
       

  

  
       

  

Thuishulp 
       

  

  
       

  

Mantelzorg 
      

  

  
       

  

                  

 
10. Risico op decubitus (Braden-schaal) 

      
       BRADEN-SCHAAL 

 
    

    
Waarde zintuigen vocht 

 
activiteit mobiliteit voeding schuif/wrijf   

1 volledig beperkt constant vochtig bedlegerig immobiel zeer slecht actueel probleem 

2 zeer beperkt regelmatig vochtig stoelgebonden zeer beperkt ontoereikend potentieel probleem 

3 licht beperkt af en toe vochtig loopt af en toe licht beperkt voldoende geen zichtbaar probleem 

4 geen beperking zelden vochtig   
loopt 
regelmatig 

geen 
beperking uitstekend     

Score: ___/23 score < 17 = risicopatiënt: altijd alternatingmatras 

   
 

         
11. Wonden 

       Wonden: � neen � Ja 
      (zo ja, plaats ) 

       

         Omschrijving wonde(n) 
      

                           

Bespreking, besluit en advies 
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4.5. Gehanteerde onderzoeks- en behandelingsprotocollen bij bepaalde pathologieën en situaties 
 
4.5.1. Fixatiebeleid 
 
Fixatiearm, rijk aan zorg.  
 
In het AZJP draait alles om mensen. In de eerste plaats om patiënten, maar ook om medewerkers. Als 
zorgverlener doen we er dan ook alles aan om het verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk 
te maken, de patiënt te omringen met de beste medische zorgen en met attente en vriendelijke 
medewerkers. Als werkgever doen we er alles aan om onze medewerkers in optimale 
omstandigheden te laten functioneren. Een fixatie-arm beleid vraagt een individuele aanpak. 
Vanuit deze visie wensen we dan ook het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en fysieke 
fixatiemiddelen tot een minimum te beperken. Vanuit sociaal, deontologisch, juridisch en medisch 
standpunt, is fixatie een inbreuk op de autonomie, de waardigheid en het algemeen welbevinden. 
Daarom is binnen het AZJP fixatie meer een uitzondering dan een regel. 
Een fixatiearm beleid is niet altijd mogelijk. Enkel wanneer alle mogelijke alternatieven ontbreken of 
falen, zal er beslist worden om over te gaan tot fixatie. Deze beslissing wordt niet zomaar genomen. 
Eerst zal een multidisciplinair overleg plaatsvinden, waarna alle betrokken partijen samen beslissen. 
 
Het volledig uitgewerkte fixatiebeleid is terug te vinden op de intranetpagina’s van het 
zorgdepartement: link naar document fixatiebeleid 
 
4.5.2. Procedure euthanasie 
 
Deze procedure is terug te vinden op de intranetpagina’s van het zorgdepartement: link naar 
document euthanasie.  
 
4.5.3. Ziekenhuishygiëne 
 
Na elk patiëntencontact is handhygiëne onontbeerlijk. Handhygiëne betekent ook geen ringen, 
horloges en armbanden dragen!(link intranet: ziekenhuishygiëne, handhygiëne) 
 
Wanneer zich bij een patiënt een infectie voordoet die bijzondere voorzorgen behoeft om 
verspreiding van die infectie te voorkomen, zal de behandelende dokter dit zo snel mogelijk 
schriftelijk melden aan de verpleegkundigen. Hierop organiseert de (hoofd)verpleegkundige de 
aanvullende maatregelen ter preventie van infectieverspreiding, zo nodig op advies van de 
ziekenhuishygiënist. 
 
Wanneer een patiënt gekoloniseerd of geïnfecteerd is met een besmettelijke ziekte, bv. TBC, 
Hepatitis B of een multiresistente kiem, bv. MRSA, worden de procedures van isolatie, preventie en 
dekolonisatie volgens de voorschriften van ziekenhuishygiëne toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=fe319f4e-21f8-4108-9bc8-5978863a73c4
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=941f184f-d66a-41fb-9eea-40ea803c3540
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=941f184f-d66a-41fb-9eea-40ea803c3540
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4.6. Organisatie van het verblijf in de verschillende delen van het zorgprogramma 
 
4.6.1. Dagindeling acute afdeling geriatrie 
 
Dienstroosters worden per kwartaal door de hoofdverpleegkundige gemaakt. Ze dienen uiterlijk ter 
beschikking te zijn op 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september. 
 
Mogelijke shiften zijn: 

 V01 | 06u45 – 15u15 met 30’ middagpauze 
 V02 | 06u45 – 13u 
 V08 | 06u45 – 10u45 
 V09 | 06u45 – 12u45 
 V26 | 06u45 – 14u51 met 30’ middagpauze 
 D37 | 08u00 – 14u00 
 A01 | 13u30 – 21u30 
 A11 | 15u30 – 21u30 
 A12 | 15u00 – 21u30  
 N03 | 21u15 – 07u00 
 D16 | 08u00 – 16u06 met 30’ middagpauze 
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OCHTEND AVOND NACHT 

PATIENTGEBONDEN TAKEN                         
  

             
  

ochtendbriefing 
  

  middagbriefing om 13:30 
 

  
briefing om  
21:15 

  
  

patiëntentoewijzing 
 

  briefing aan de korte avondshift om 15:30 
controle glycemie om 
22:00 

 
  

controle medicatie van 8:00, 12:00 en 14:00 controle medicatie van 17:00, 20:00 en 22:00 medicatietoediening 
 

  

medicatietoediening 
 

  medicatietoediening 
 

  
controle en toedienen van IV-medicatie om 
22:00, 

opnemen van de parameters volgens het zorgplan: wisselhouding, mictietraining en mobilisatie  24:00 en 6:00 
  

  

  Bloeddruk 
 

  vanaf 15:45 
  

  klaarzetten van de medicatie en perfusies 

  Pols 
  

  vanaf 17:00 
  

  voor de volgende dag 

 
  

  Temperatuur 
 

  
 

controle glycemie 
 

  wisselhouding om 23:00, 02:00 en 5:00 waarbij 

  
glycemie om 8:00 en 
12:00   

 
medicatietoediening   er ondersteuning door de loopwaak is   

  
gewicht: 1x/week en bij 
opname 

 
maaltijdbegeleiding 

 
  legen van urinecollector en diurese opvolgen 

  Pijn 
  

  mictietraining en de patiënt voorbereiden op  aanvullen van het patiëntendossier   

verzorging van de toegewezen patiënten volgens de nacht (nachtkledij, tandhygiëne, …)   
    

  

het zorgplan 
  

  
opnemen van de parameters volgens het 
zorgplan: 

    
  

stimuleren van de patiënten ivm het dragen van 
 

bloeddruk 
 

  
    

  

dagkledij en het gebruiken van de maaltijden in 
 

pols 
  

  
    

  

de dagzaal 
  

  
 

temperatuur 
 

  
    

  

medicatietoediening 
 

  
 

pijn 
  

  
    

  

drankronde 
  

  drankronde 
  

  
    

  

maaltijdbegeleiding en observatie om 8:00 en  aanvullen van het patiëntendossier   
    

  

12:00 

   
  

    
  

    
  

wisselhouding en mictietraining om 8:00, 11:00  
    

  
    

  

en na het middagmaal 
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wekelijks teamoverleg 
 

  
    

  
    

  

aanvullen van het patiëntendossier   
    

  
    

  

LOGISTIEKE TAKEN (ook door verpleeg- en zorgkundigen) 
       

  
  

   
  

    
  

    
  

aanvullen van verzorgings- en linnenkarren aanvullen van verzorgingskarren   
    

  

bestellen van verbandmateriaal   orde van de spoelruimte 
 

  
    

  

orde van de spoelruimte 
 

  
    

  
    

  

hygiëne van de afdelingskeuken   
    

  
    

  

ADMINISTRATIEVE TAKEN 
           

  
  

             
  

controle geplande onderzoeken   verwerken, inplannen en aanvullen van het  ontslagvoorbereiding: medicatiefiche en  

  
   

  
zorgplan mbt laboratoriumaanvragen, 
onderzoeken medicatie voor 3 werkdagen klaarmaken,  

  
   

  en ingrepen voor de volgende dag   ontslagmap verifiëren 
 

  

  
   

  voedingsstatus van de patiënt voor de volgende overbodige medicatie (gestopt, …) klaarmaken 

  
   

  dag afficheren (NPO, nuchter na ontbijt, …) voor retour apotheek 
 

  

  
   

  (patiënten)transportplanning voor de volgende 
donderdag en vrijdag: updaten van 
het    

  
   

  dag inbrengen in i-transport 
 

  verpleegkundig zorgplan in het patiëntendossier 

  
   

  ontslagvoorbereiding voor ontslagen de  zaterdag en zondag: updaten van de wondzorg- 

  
   

  volgende dag (verpleegkundig zorgplan,    planning in het patiëntendossier   

  
   

  voorschriften, verwijzingen, … 
 

  
    

  

  
   

  
    

  
    

  

STUDENTENBEGELEIDING 
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4.6.2. Werking interne liaison geriatrie 

1. Algemeen: 

 Definitie: Aanbieden van een complementaire, geriatrische benadering bij de zorg van de 
gehospitaliseerde geriatrische patiënt die op een niet-geriatrische afdeling verblijft 

 Doel: detecteren van patiënten met een geriatrisch risicoprofiel 
 Doelgroep: patiënten die 75 jaar of ouder zijn en opgenomen zijn op een niet-geriatrische 

afdeling  

2. Benodigdheden: 

 Opnamelijst 75+ patiënten 
 Verpleegkundig anamneseformulier 
 Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) 
 Toegang tot het elektronisch patiëntendossier (C2M) 

3.   Beschrijving werkwijze: Interventies volgens 5-stappenplan 

3.1 Voorbereiding  

 Stap1: screening / case finding 
 Patiënt 75+ wordt opgenomen op een niet-geriatrische afdeling 
 Screeningsintrument GRP (Geriatrisch RisicoProfiel) is geïntegreerd in het 

verpleegkundig   anamneseformulier en wordt door de afdelingsverpleegkundige bij opname 
ingevuld 

 Via de datamanager krijgen de leden van het GST (Geriatrisch Support Team; interne liaison) 
dagelijks een lijst van de opgenomen 75+ patiënten op de niet-geriatrische afdelingen. Deze lijst 
(en de registratie) is terug te vinden in de map “Geriatrie-GST” op de T-schijf”. 

 

3.2 Verloop  

 Het GST haalt dagelijks de GRP-score’s op en registreert deze elektronisch 
 Indien de GRP-score meer dan 3 of gelijk aan 3 is, is er sprake van een patiënt met een geriatrisch 

risicoprofiel 
 Stap 2: comprehensief geriatrisch assessment 
 De verpleegkundige of ergotherapeut van het GST neemt een uitgebreid geriatrisch assessment 

af bij de risicopatiënt 
 Verpleegkundig advies wordt onmiddellijk na het assessment meegedeeld aan de 

afdelingsverpleegkundige (en/of hoofdverpleegkundige) 
 Stap 3: diepgaande evaluatie 
 De verpleegkundige of ergotherapeut van het GST kan beroep doen op de paramedici van het 

GST voor bijkomende evaluatie: logopedist, psycholoog en diëtist. Er is een nauwe samenwerking 
met de sociaal werkers en de kinesitherapeuten van de verschillende afdelingen. 

 Er vindt multidisciplinair overleg plaats tussen de medewerkers van het GST.  
 De verpleegkundige of ergotherapeut van het GST overlegt met de geriater (volgens werkschema 

geriaters) 
 Er wordt nagegaan of een geriatrisch consult aangewezen is 
 Stap 4: het formuleren van advies en aanbevelingen 
 Er wordt een eindadvies geformuleerd dat terug te vinden is in C2M (elektronisch 

patiëntendossier), urgente zaken worden meteen mondeling teruggekoppeld aan de 
behandelend arts of afdelingsverpleegkundige 
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3.3 Nazorg 

 Stap 5: follow-up 
 Het GST gaat na of er nog bijkomende vragen/problemen zijn 

 
 
4. Schematische voorstelling werkwijze 

 

Van opname tot contactname GST

opname 75+ op

niet-geriatrische afdeling

opsporen risicopatiënt

a.d.h.v. GRP-score

GRP > of = 3
duplicaat in 

VP dossier
NEEN contact GST

T 5450
JA

duplicaat GRP

VP dossier

geriater

dagelijks elektronische

lijst opname 75+

 

Interventie GST

INTERVENTIE GST

uitgebreid geriatrisch 

assessment bij risicopatiënt

VPK-advies in VPK-dossier

+
mondeling doorgegeven 

aan team

GST-VPK overlegt met geriater
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Na dit overleg kan er beroep gedaan worden op 

paramedici voor bijkomende evaluatie

afdelingsKINESIST

ERGOTHERAPEUT GST

DIETIST GST

afdelings SOCIAAL WERKER

LOGOPEDISTE GST

PSYCHOLOOG GST

MULTIDISCIPLINAIR 

OVERLEG

 
 

Eventueel

geriatrisch consult 

MEDISCHE INTERVENTIEMEDISCH ADVIES

 

EINDADVIES

MONDELING SCHRIFTELIJK VERSLAG IN C2M

 

5.  Referenties 

 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; KB 
houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de 
geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, van bijzondere aanvullende normen 
voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten; 29 januari 2007 

 Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U.Leuven  
Prof. C. Gosset, I. Heyden, N. Sprenghetti, F. Toppet, L. Farag, M-F. Jeunehomme, C. Menozzi, 
Prof. P. Moons, Prof. K. Milisen, Dr. J. Flamaing, T. Breas, E. Huyghe, A. De Vuyst; 
Wetenschappelijk onderzoek inzake de liaisonfunctie in het kader van het zorgprogramma voor 
de geriatrische patiënt in opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de  

 Voedselketen en Leefmilieu; De implementatie van de interne liaisonfunctie in de Vlaamse 
pilootziekenhuizen; Studiedag 29 april 2008 
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4.7. Georganiseerde en andere contactmomenten voor de familie met de sociale dienst en de 
geriater 
 
De geriaters zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 12u en 13u om partners of nauwe 
familieleden te informeren over het ziekteverloop van de patiënt. 
Indien nodig, kan op dat ogenblik een afspraak voor een persoonlijk contact geregeld worden. 
De telefoonnummers staan vermeld in de afdelingsbrochure “geriatrie” die elke patiënt bij opname 
ontvangt. 
 
In deze brochure staan ook de namen en telefoonnummers van de sociaal werkers die op de 
verschillende afdelingen geriatrie werken, en met wie de directe omgeving van de patiënt op 
weekdagen contact mee kan opnemen. 
 
 
4.8. Verantwoordelijken voor administratieve taken 
 
4.8.1. Kwaliteitshandboek updaten 
 
An Ronsmans en An Massagé houden het kwaliteitshandboek geriatrie up to date. Dit gebeurt steeds 
na terugkoppeling aan de geriaters en de verantwoordelijken voor de verschillende onderdelen van 
het zorgprogramma. 
 
4.8.2. Opvolgen e-mails 
 
Elke medewerker van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is zelf verantwoordelijk voor 
het opvolgen van zijn e-mails. 
De mailbox “zorg voor ouderen” wordt opgevolgd door de sociaal werkers en An Massagé.  
 
4.8.3. Patiënt-gerelateerde verslaggeving 
 
Elke medewerker van het multidisciplinair team is verantwoordelijk voor de schriftelijke of 
elektronische (voorkeur) verslaggeving over de evolutie van de patiënt op zijn vakgebied. Hieruit 
volgt dat ook elke medewerker zijn ontslaginformatie zelf in de ontslagmap stopt. 
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HOOFDSTUK 5: COMPETENTIES, OPLEIDING EN BIJSCHOLING 

 
5.1. Geriater  
 
De internist-geriater voert  de regie in een multidisciplinair behandelteam. 

Hij onderzoekt, diagnosticeert, behandelt en begeleidt patiënten met een complexe, samengestelde 
zorgvraag met als doel het behoud of herstel van het menselijk functioneren. Hij is gespecialiseerd in 
diagnostiek en medische handelingen maar daarnaast pleegt hij veel overleg met teamleden, 
patiënten, familie, huisarts en zorgverlener om de kwaliteit van leven te optimaliseren en de 
gevolgen van aandoeningen zo sterk mogelijk te verminderen.  

Hij begeleidt patiënten naar een nieuw evenwicht in het leven of, als genezing niet meer mogelijk is, 
naar een levenseinde. 

Hij geeft advies in het kader van extra-, trans- en semimurale zorgprojecten en overlegt met collega’s 
zoals huisartsen en medisch specialisten. 

Gezien de geriater ook ,werkzaam is op de afdelingen revalidatie en palliatieve zorg, is er een 
bijkomende link naar deze behandelingsvormen. 

Gezien het belang om voor de patiënt (en voor de familie) een realistisch en haalbaar 
behandelingsplan uit te tekenen met aandacht voor de sociale context en te streven naar haalbare 
doelstellingen met noodzaak tot regelmatige evaluatie en bijsturing van het behandelingsplan is 
communicatieve vaardigheid een erg belangrijke eigenschap. 

Vooral  de kwaliteit van leven van de patiënt én de gevolgen van het functieverlies van de patiënt zijn 
erg belangrijk. Hij tracht dan ook een duidelijke visie te hanteren en zal medisch-ethische 
vraagstukken niet uit de weg gaan met steeds het algemeen welzijn van de patiënt op de voorgrond.  

 
5.2. Geriatrische verpleegkundige  
 
5.2.1. Functiedoel geriatrische verpleegkundige: 
 
De geriatrische verpleegkundige biedt deskundig verantwoorde zorg op maat van elke oudere 
zorgvrager; hij zal deze zorg uitvoeren volgens de principes van het systematisch verpleegkundig 
handelen. De verpleegkundige baseert zich hiervoor op de missie en visie van het AZJP.  
 
De geriatrische verpleegkundige onderscheidt zich van andere verpleegkundigen door met meer 
diepgang de complexe zorgvragen van de oudere patiënt tegemoet te treden. Hij maakt daarbij 
gebruik van zijn kennis van de normale en de pathologische veroudering. De geriatrische 
verpleegkundige houdt het overzicht op snel veranderende situaties en onderneemt gepaste 
activiteiten. Hij denkt proactief en verleent zorg vanuit het levensloopperspectief van de patiënt. Hij 
zal in de zorgverlening afwegingen en keuzes moeten maken tussen de autonomie van de patiënt en 
ingrijpen in de situatie. 
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Hij kan zijn kennis omzetten in praktisch handelen, gericht op o.m. de volgende probleemgebieden: 
 Cognitief functioneren met de eventueel daaruit voortkomende problemen 
 Geheugenstoornissen + pathologie 
 Depressie 
 Vereenzaming/isolement 
 Rouw- en verliesverwerking 
 Valpreventie 
 Decubituspreventie 
 Vrijheidsbeperkende middelen 
 Voeding/vocht balans 
 Therapietrouw 
 Diabeteseducatie  

 
5.2.2. Plaats in het organogram: 
 

 De geriatrische verpleegkundige behoort tot het zorgdepartement en is hiërarchisch 
afhankelijk van de zorgmanager geriatrie An Massagé.  

 De geriatrische verpleegkundige legt verantwoording af en rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling waar hij tewerkgesteld is.  
 

5.2.3. Opdrachten: 
 

 Hij vertrekt vanuit de principes van het systematisch verpleegkundig handelen welke zijn 
omkadering vindt in de wet op de uitoefening van de verpleegkunde.  

 Hij zal de nodige activiteiten coördineren, per patiënt, aan de hand van een zorgplan dat 
terug te vinden is in het verpleegdossier.  

 Hij zal bij de uitoefening van zijn beroep rekening houden met de in het ziekenhuis 
opgestelde en geldende procedures, protocollen, standing orders, …  

 Hij zal alle informatie die nodig is voor het genezingsproces van de patiënt kenbaar maken 
aan de arts, de hoofdverpleegkundige en de collega’s; indien nodig zal zij hiervoor de 
behandelende arts of de arts van wacht contacteren en de nodige instructies uitvoeren en 
noteren.  

 Hij zal zich bereikbaar opstellen en de nodige stappen ondernemen om de informatie te 
verwerken rond specifieke vragen, klachten of problemen en waar nodig doorverwijzen naar 
andere partners in het zorgtraject (hoofdverpleegkundige, arts, sociaal werker, psycholoog, 
kiné-ergo-logo, ombudsdienst, …).  

 Hij is in staat bepaalde toegewezen informatie deskundig terug te koppelen naar de patiënt 
en/of zijn vertegenwoordiger.  

 Hij rapporteert op een regelmatige en gestructureerde wijze aan de hoofdverpleegkundige 
en andere teamleden. 

 Hij werkt eveneens nauw samen met de zorgkundige en de logistiek medewerker van de 
afdeling.  

 Hij kan gevraagd worden de nodige stagebegeleiding te verlenen aan studenten.  
 Hij draagt zorg voor haar persoonlijke hygiëne en houdt rekening met de procedures van 

ziekenhuishygiëne en infectiepreventie.  
 Hij is in staat het gedachtegoed van het palliatief support team en geriatrisch support team 

mee uit te dragen.  
 Hij werkt volgens de uurrooster en de patiënten- en taaktoewijzing opgemaakt door de 

hoofdverpleegkundige.  
 Hij zal te allen tijde melding doen van incidenten (hoofdverpleegkundige, registratie) die de 

veiligheid van patiënten en medewerkers in het gedrang kunnen brengen.  
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 Hij is een onderdeel van het multidisciplinaire team en neemt deel aan team- en 
dienstvergaderingen.  

 Hij is bereid zich te bekwamen binnen een specifiek domein van patiëntenzorg om aldus te 
kunnen optreden en handelen als referentieverpleegkundige.  

 Hij is bereid de nodige vorming en opleiding te volgen met betrekking tot behoud of 
verkrijgen van de beroepsbekwaamheid/beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige. 

 
5.3. Zorgkundige  
 
5.3.1. Functiedoel zorgkundige: 
 
De zorgkundige biedt verantwoorde zorg op maat van elke oudere zorgvrager. De zorgkundige 
baseert zich hiervoor op de missie en visie van het AZJP.  
 
5.3.2. Plaats in het organogram: 
 

 De zorgkundige behoort tot het zorgdepartement en is hiërarchisch afhankelijk van de 
zorgmanager geriatrie An Massagé.  

 De zorgkundige legt verantwoording af en rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de 
afdeling waar hij tewerkgesteld is.  
 

5.3.3. Opdrachten: 
.  

 Hij zal de nodige activiteiten uit voeren, per patiënt, aan de hand van een zorgplan dat terug 
te vinden is in het verpleegdossier.  

 Hij zal bij de uitoefening van zijn beroep rekening houden met de in het ziekenhuis 
opgestelde en geldende procedures, protocollen, standing orders, …  

 Hij zal alle informatie die nodig is voor het genezingsproces van de patiënt kenbaar maken 
aan de arts, de hoofdverpleegkundige en de collega’s  

 Hij zal zich bereikbaar opstellen en de nodige stappen ondernemen om de informatie te 
verwerken rond specifieke vragen, klachten of problemen en waar nodig doorverwijzen naar 
andere partners in het zorgtraject (hoofdverpleegkundige, arts, sociaal werker, psycholoog, 
kiné-ergo-logo, ombudsdienst, …).  

 Hij is in staat bepaalde toegewezen informatie deskundig terug te koppelen naar de patiënt 
en/of zijn vertegenwoordiger.  

 Hij rapporteert op een regelmatige en gestructureerde wijze aan de verpleegkundige en/of  
hoofdverpleegkundige.  

 Hij werkt eveneens nauw samen met de logistiek medewerker van de afdeling.  
 Hij kan gevraagd worden de nodige stagebegeleiding te verlenen aan studenten.  
 Hij draagt zorg voor haar persoonlijke hygiëne en houdt rekening met de procedures van 

ziekenhuishygiëne en infectiepreventie.  
 Hij is in staat het gedachtegoed van het palliatief support team en geriatrisch support team 

mee uit te dragen.  
 Hij werkt volgens de uurrooster en de  patiënten- en taaktoewijzing opgemaakt door de 

hoofdverpleegkundige.  
 Hij zal te allen tijde melding doen van incidenten (hoofdverpleegkundige, ISIS-registratie) die 

de veiligheid van patiënten en medewerkers in het gedrang kunnen brengen.  
 Hij is een onderdeel van het multidisciplinaire team en neemt deel aan team- en 

dienstvergaderingen.  
 Hij is bereid zich te bekwamen binnen een specifiek domein van patiëntenzorg om aldus te 

kunnen optreden en handelen als referentiezorgkundige.  
 Hij is bereid de nodige vorming en opleiding te volgen. 
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5.4. Ergotherapeut  
 
5.4.1. Functieomschrijving 
 
De ergotherapeut maakt deel uit van het multidisciplinair geriatrisch team. Hij/zij heeft als taak het 
screenen, observeren, behandelen en evalueren van patiënten met fysieke, mentaal-cognitieve, 
psychologische en/of psychosociale disfuncties met het oog op het behouden, herstellen en 
bevorderen van het handelen in het dagelijks functioneren (binnen hun woon- werk- en 
vrijetijdsbesteding), rekening houdend met de draagkracht en de draaglast van de patiënt en zijn 
omgeving. 
 
Het inschatten van deze draaglast en draagkracht is een essentieel onderdeel van het 
ergotherapeutisch advies om de patiënt de keuze te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit 
ook om de harmonie tussen de patiënt en mantelverzorgers te behouden en/of te herstellen.  
Ergotherapeuten hebben de expertise om de dynamiek van de omgeving en het handelen van de 
patiënt op elkaar af te stemmen.  
 
Aan de hand van doelgerichte oefeningen en activiteiten worden de handelingen waarin de patiënt 
beperkt is, bijgestuurd, rekening houdend met de pathologie en het ziekteproces van de patiënt. 
Indien het herwinnen van vaardigheden niet meer mogelijk is, richt de ergotherapeut zich op 
vervangende mogelijkheden. Dit bestaan uit het adviseren en aanleren van methodeverandering, het 
adviseren over en het verstrekken van hulpmiddelen of aanpassingen aan de woon- en leefomgeving.  
 
De ergotherapeut intervenieert ook bij die patiënten die omwille van hun zware zorgbehoevendheid 
volledig en blijvend beperkt zijn in hun functionele autonomie. Hij accepteert de passiviteit en biedt 
comfortzorg op maat aan. 
 
Door analyseren, uitwerken, adviseren en instrueren van de gepaste technieken, hulpmiddelen en/of 
aanpassingen, komt hij tegemoet aan de hulpvragen die gesteld worden door de patiënt, de 
mantelverzorgers alsook door de andere professionelen.  
 
5.4.2. Functie-inhoud: 

 
A. Screenen en observeren: 

= Het bepalen van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt (zowel fysieke als 
cognitief) en zijn woon- en leefomgeving.  
Dit kan gebeuren door de patiënt zijn handelen doelgericht te gaan observeren tijdens het 
uitvoeren van functionele activiteiten, of door gebruik te maken van 
assessmentinstrumenten.  
 
 

Gebruikte assessmentinstrumenten Observaties van functionele activiteiten 

 Cognitieve screeningstest 

 Assessment of motor en proces skills (= 
functioneel en procesmatig handelen) 

 9 hole peg test ( = fijne motoriek) 

 Zakdoektest (= cognitie en motoriek) 

 Handdruktest ( = kracht bovenste 
ledematen) 

 Lawton (= IADL) 

 Ergo anamnese 

 ADL ochtendtoilet 

 ADL toiletbezoek 

 ADL ontbijt 

 ADL middagmaal 

 (Individuele) kooksessie 

 Transfers 

 Verplaatsingen 

 IADL activiteiten  
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 Geriatrisch risicoprofiel 

 Screeningsinstrument van Intern Liaison 
Geriatirie  

 
B. Behandelen: 

= Het trainen van de motorische en de cognitieve vaardigheden met als doel de 
zelfstandigheid van de patiënt te behouden en/of te bevorderen. Deze functies kunnen zowel 
analytisch als functioneel getraind worden. 
 

Analytische training van motorische 
vaardigheden 

Analytische training van cognitieve vaardigheden 

 Fijn motorische handelingen  

 Grof motorische handelingen 

 Kracht bovenlichaam 

 Kracht romp 

 Kracht onderlichaam 
 

 Oriëntatie in tijd 

 Oriëntatie in ruimte 

 Korte termijn geheugen 

 Lange termijn geheugen 

 Aandacht 

 Concentratie 

 Logische volgorde van deelhandelingen 

 Begrip 

 Een taak starten, continueren en beëindigen 

Functionele trainingen (omvat zowel fysieke als cognitieve vaardigheden) 

 ADL ochtendtoilet (wassen en kleden) 

 ADL toiletbezoek 

 Transfers  

 Verplaatsingen 

 IADL activiteiten (koken, huishoudelijke taken, boodschappen, …) 

 Gebruik van hulpmiddelen 

 Gebruik van geneesmiddelen 

 … 

 
Deze trainingen kunnen zowel individueel als in groep gebeuren. Het kan gebeuren dat de 
familie van de patiënt betrokken wordt tijdens de behandelingen in functie van de 
mantelzorg.  
 

C. Evalueren: 
= Nagaan of de patiënt de geleerde vaardigheden toepast in de woon – en leefsituaties. Dit 
gebeurt door de geleerde vaardigheden te gaan observeren tijdens het uitvoeren van een 
functionele activiteit. Dit kan gebeuren binnen het ziekenhuis maar kan ook gebeuren tijdens 
een huisbezoek.  
 

D. Adviseren: 
= Het verstrekken van informatie over hulpmiddelen, woonaanpassingen, zinvolle 
vrijetijdsbesteding, veiligheid en thuishulp.  
 

Ergotherapeuten maken deel uit van het multidisciplinair team. Communicatie en samenwerking met 
andere teamleden zijn dus van essentieel belang. Dit gebeurt door deel te nemen aan de wekelijkse 
teamvergadering, gebruik te maken van het ergotherapeutisch dossier en door een verslag (van de 
uitgevoerde therapiesessies, het huidig functioneren + eventueel het verslag en adviezen van het 
huisbezoek) mee te geven bij ontslag (naar thuishulp, huisarts of thuis vervangende instelling). 
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5.5. Logopedist  
 
De logopedist heeft als taak het opsporen, preventie, evaluatie, onderzoek en behandeling van 
stoornissen op het gebied van de stem, spraak en taal. Doelgroep zijn de CVA-patiënten, en de 
patiënten met een geriatrisch risicoprofiel. Meestal gaat het over verworven stoornissen, zowel op 
het vlak van de gesproken als op het vlak van de geschreven taal. Hij oefent de verstoorde en nog 
resterende communicatiemogelijkheden. 
 
Hij geeft advies aan de familie over hoe ze het best kunnen omgaan met taal - en spraakproblemen. 
Hij geeft advies aan de patiënt en familie, zorgverleners over hulpmiddelen die de communicatie 
kunnen verbeteren. 
 
Hij spoort samen met het zorgteam en in nauwe samenwerking met de diëtist, de risicopatiënten op 
met slikproblemen. Hij reikt de nodige tools aan om deze doelstelling te bereiken. Hij onderzoekt en 
remedieert eventuele slikstoornissen. Hij geeft actieve maaltijdbegeleiding bij patiënten met 
slikstoornissen. Hij geeft advies aan de patiënt, familie, andere zorgverleners over methoden en 
hulpmiddelen die slikproblemen of  complicaties van  slikproblemen kunnen voorkomen. 
 
Hij neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen. Hij brengt systematisch verslag uit in het 
medisch dossier (C2M) over zijn diagnose, therapie, evaluatie en te bereiken doelstellingen. Hij geeft 
intern opleiding aan het verplegend/ verzorgend/logistiek personeel, nieuwe medewerkers, in 
verband met  taal-spraak- en slikstoornissen. Hij zorgt bij ontslag van de patiënt, voor ambulante 
voortzetting van de therapie zo nodig. 
 
5.6. Diëtist  
 
5.6.1. Omschrijving 
 
De diëtist maakt deel uit van het team interne liaison geriatrie (GST: geriatrisch support team). Hij 
heeft als taak het screenen, voorkomen, behandelen en evalueren van patiënten (75-plussers) met 
een slechte voedingstoestand en ondervoeding.  
 
Een goede voedingstoestand bij de patiënt is essentieel: draagt bij tot het welbevinden van de 
patiënt, geeft de therapie een hogere kans op slagen en bepaalt dus mee het genezingsproces. 
Ondervoeding echter bemoeilijkt en vertraagt de genezing, waardoor de patiënt langer in het 
ziekenhuis moet blijven. Ook het risico op complicaties neemt toe. Ondervoeding leidt tot de afbraak 
van spierweefsel, vertraagde wondheling, een verminderde weerstand en dus een verhoogde kans 
op infecties. 
 
Ondervoeding kan met de ziekte zelf samen hangen, bijvoorbeeld door verminderde eetlust, door 
pijn bij het eten of verteringsproblemen. Bij ouderen kunnen slik- en kauwproblemen 
verantwoordelijk zijn voor een verminderde voedselopname. Patiënten met psychosociale 
problemen of patiënten die sociaal geïsoleerd zijn kunnen hun voeding verwaarlozen of zeer 
onevenwichtig eten. Diëtisten hebben de expertise om de problemen te herkennen en te 
remediëren, waar nodig in nauwe samenspraak met de logopedist. 
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5.6.2. Inhoud  
 

A. Verlenen van patiëntenzorg op het gebied van voedings- en dieetadvies 
 Het voeren van intake / anamnesegesprekken 

o Screenen op malnutritie   
 Behandelplan: opstellen, uitvoeren en evalueren 
 Het functioneel gebruik maken van gespreksvaardigheden 
 Culturele – etnische – religieuze invloeden erkennen en integreren in de aanpak 
 Het hanteren van een documentatie / registratiesysteem 

o Verbeteracties voor elektronische verslaggeving (C2M) ontwikkelen 
B. Samenwerken met andere disciplines 

 Vertalen, verantwoorden, overleggen met betrekking tot dieetbehandeling, dieet, 
voedingsadvies, voedselbereiding- en verstrekking  

o Deelnemen aan teamoverleg wanneer dit aangewezen is 
o Deelnemen aan patiëntenoverleg binnen het geriatrisch support team 

 Het handelen in de organisatie als beroepsbeoefenaar 
o Expertise delen 
o Samenwerking met logopedist optimaliseren 

C. Verzorgen van voorlichting 
 Voorlichtingsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren 

D. Beheren 
 Het organiseren van eigen werkzaamheden 

o Doelbewust plannen, rekening houdend met de variabelen die er steeds kunnen 
zijn in een grote organisatie 

 
5.7. Sociaal werker  
 
Het doel van sociaal werk in een ziekenhuis is het begeleiden van de patiënt én zijn naasten bij de 
psychische, relationele en sociale moeilijkheden en problemen, verbonden aan het ziek- zijn 
naasten, het verblijf en de behandeling in het ziekenhuis  en de eventueel veranderde 
toekomstperspectieven. 
 
5.7.1. Uitgangspunten van het sociaal werk : 
 

1. De mens is een psycho-somatische-sociale eenheid : er is altijd circulaire beïnvloeding tussen 
de levensgebieden. 

2. Interactie tussen persoon en omgeving : psychosociaal welbevinden wordt beïnvloed door 
kwaliteit van relaties, professionele netwerk, ….. 

3. Autonomie en zelfredzaamheid : sociaal werk is emancipatorisch en democratisch:  cliënten 
worden steeds op hun verantwoordelijkheid gewezen.          

4. Zorg op maat: toegespitst op unieke en concrete situatie van de cliënt op medisch, 
psychologisch, maatschappelijk en levensbeschouwelijk vlak. 

5. Interdisciplinaire samenwerking : systematische en doorgedreven samenwerking met alle 
ziekenhuismedewerkers  én externe hulpverleners. 

6. Sociaal werk waarborgt maatschappelijke zorg en aandacht voor alle mensen en groepen. 
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5.7.2. Taken van de sociaal werker : 
 

 Psychosociale begeleiding : 
 

- Individuele begeleiding van de patiënt: bij probleemaspecten op emotioneel, relationeel 
en maatschappelijk vlak. 

- Begeleiding van de patiënt binnen zijn familiesysteem. 
- Begeleiding van de patiënt binnen zijn maatschappelijke context: wegwijs maken, 

motiveren, bemiddelen, ... 
 

Juist vanuit het doel van sociaal werk doorkruist de psychosociale begeleiding alle andere 
taken van de sociaal werker.  

 
 Administratieve taken en materiële begeleiding: 

 
- Algemeen administratieve taken: patiëntendossier bijhouden, registraties voor 

jaarverslagen, ... 
- Financieel administratieve taken: 

- Bewaring waardevolle voorwerpen 
- Bemiddeling afbetalingsplannen 
- Aanvraag sociale voordelen 
- Verzoekschriften tot aanstelling bewindvoerder 
- Ministerie-aanvragen, onderstandswoonsten, attesten behoeftigheid, ... 

- Sociaal administratieve taken: 
- Opnamedossier voor WZC voorbereiden 
- Hulp bieden bij correspondentie van patiënt in geval van een probleemsituatie 
- Attesten dringende medische zorgen / behoeftigheid voor mensen zonder papieren 
- Opvolgen van patiënten uit transit- of repatriëringszone 
- Opvolgen van OCMW-cliënten 

-    Juridisch administratieve taken: 
- Hulp bieden bij procedure collocatie 
- Contacten met notaris, gerecht, deurwaarder, bewindvoerder 

-    Materiële ondersteuning: 
- Regelen van praktische zaken: krant, post, wasserij, dierenoppas, ... 
- Zorg voor sociaal geïsoleerde personen: kledij, toiletgerief, financiële regelingen, ... 
- Regelen vervoer naar huis 

 
 Ontslagmanagement: 

 
- Helpen ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van ontslagmanagement 
- Beoordeling van noden en mogelijkheden van patiënt / familie 
- Concrete acties om het ontslag te omkaderen 

           -      Regelen van plaatsingen in thuis vervangende instellingen 
 

 Specifieke taken: 
 

- Informatieverstrekking: 
o m.b.t. voorzieningen en diensten als OCMW, thuisverpleging, warme maaltijden, 

personenalarmsysteem, verzekeringen, ... 
o Doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten ( Reva, ...)  

-    Intramuraal overleg: 
- Bijwonen van teamvergaderingen, briefings, … 
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- Sensibiliseren van zorgteams i.f.v. een holistische omkadering van patiënt en familie, 
anticiperende houding in ontslagbeleid. 

-    Extramuraal overleg: 
- Deelnemen aan vergaderingen vanuit gezondheids- en welzijnssector: vb. SEL 

(Samenwerking Eerste Lijn) 
- Sociale kaart bijhouden 
- Contacten met Woon- en zorgcentra onderhouden  

-    Vorming: 
- Individuele vorming / bijscholing op diverse vlakken 
- Begeleiding van studenten 
- Rol in implementatie van intradisciplinaire zorg in ons ziekenhuis 
- Sensibiliseren van het personeel op de afdelingen. 

 
 
5.8. Psycholoog  
De werkmodellen waarmee psychologen in het ziekenhuis dienen om te gaan zijn: 
 

Afdelingspsycholoog 
Inschakeling van de psycholoog in het zorgprogramma waarin multidisciplinair 
samengewerkt wordt onder diensthoofd/ arts, in nauwe samenwerking met 
hoofdverpleegkundige. Taken in de directe en indirecte patiëntenzorg. Patiënten verblijven 
een beperkte duur in het ziekenhuis, vandaar dat de nadruk ligt op specifieke consultatie, 
soms gekoppeld aan diagnostiek, korte begeleiding, en niet op psychotherapie.  
 
“Liaisonpsycholoog”: 
Op aanvraag, bij bepaalde zorgprogramma’s ondersteuning bieden in de directie en indirecte 
(minder dan de afdelingspsycholoog) patiëntenzorg. 
Bv. crisisinterventie 
 
Consultatie  
Consultatie voor occasionele verwijzingen, enkel directe patiëntenzorg. 
 Bv. Voorlichtingsdienst zwangerschapsonderbreking 

 
5.8.1. Taken psycholoog Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt: 
 
De activiteiten van deze psycholoog richten zich naar verschillende domeinen in de organisatie. 

- gericht op patiënten én hun omgeving: nl. patiënten gehospitaliseerd op Geriatrie én  
      geriatrische patiënten op niet G-diensten, in het kader van de  Interne Liaison. 
- gericht op de multidisciplinaire zorgteams 
- taken gerelateerd aan de organisatie 
 

Bij het uitvoeren van de taken, hanteert de psycholoog een bio-psychosociaal model. 
 

1. Patiëntgericht 
1.1.  Begeleidingsopdracht:  

 op aangeven van info teamleden (incl. artsen) vb. tijdens briefingmomenten  
 eigen detectie n.a.v. teamvergadering, afdelingsinfo 
 op vraag van coördinator en/of een teamlid van de  Interne Liaison 
 op vraag van patiënt zelf (moet wel gecommuniceerd worden in het team) 
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Specifieke consultatie of “adviesgesprek”: 
Individueel met patiënt 
Gestructureerd, betreffende specifiek thema 
Bv: gebrek aan ziekte-inzicht, gebrek aan therapietrouw, … 

  Kan leiden tot bijkomende amnestische gegevens. 
            Afnemen psychologische anamnese en hetero-anamnese 
            Cognitieve screening en indien nodig verder uitgebreid neuropsychologisch   
            onderzoek 
Individuele gesprekken patiënt en familie: 

Opvang, ondersteuning, counseling 
In de tweede lijn ( indien te complex, persoonlijk of conflictueus voor directe 
verzorger ) 
Bij complicatie van gesprek en zorg door psychopathologie 
 Faciliteert de verzorging door het team, en heeft een coachend aspect. 

Psycho-educatie (is tegelijkertijd vaak ook preventie) 
Aan familie 
Aan patiënten  
Betreffende ziekte-eigen processen, psychologische processen bij aanpassing, 
verwerking, verlies 
In groep  

Opvang  
Faciliteren delen van ervaringsdeskundigheid 
Met patiënten  
Bv. psycho-educatie: verschil tussen dementie en depressie, rouw en verlies, 
psychologische grenzen bij thuiszorg 
Met familie bv. praatcafé dementie 

Crisisinterventies  
Bv. bij dreigende zelfdoding, weigering behandeling,….  

       
1.2.   Diagnostische opdracht: 
Gebruik makend van diagnostische methodes als gesprek, interview, observaties (indien 
aangewezen ook observaties binnen andere groepssessies vb. van ergotherapie) en indien 
van toepassing psychologische tests. De resultaten worden geïnterpreteerd en in een advies 
geformuleerd, t.a.v. de belanghebbende zorgverleners. 

 
Diagnostiek persoonlijkheid, coping, psychopathologie , hoofdzakelijk gericht op mogelijke 
differentiaaldiagnose dementie, of vaststellen mogelijkheden gedragswijzigingen …… 

 De beslissing rond testonderzoek komt vanuit een teamoverleg of vanuit interne 
liaison, na exploratie van de testmogelijkheden, de hulpvraag en de voor de 
patiënt gestelde doelstellingen in het kader van het zorgplan. 

 Testresultaten worden indien bekend overgemaakt aan behandelend arts en 
nadien in teamoverleg besproken in het kader van bijsturing van het zorgplan. 

 
1.3.  Preventie:   
Psycho-educatie 

Aan familie 
Aan patiënten  
In groep 
Betreffende ziekte-eigen processen, psychologische processen bij aanpassing, 
verwerking, verlies 

 
2. Teamopdracht: 
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Procesbegeleider in team 
Model staan voor multidisciplinair denken 
Overleg faciliteren  
Coach op vlak van communicatie tussen zorgverleners en patiënt/familie en tussen 
zorgverleners onderling. 
 maximale aanwezigheid van de psycholoog op de afdelingen 
 bijwonen van briefings: hiervan een gestructureerde agenda voor de 

verschillende afdelingen ter beschikking stellen (wanneer – waar) 
 
Vorming en bijscholing personeel  

Op vraag van en in overleg met hoofdverpleegkundige / arts. 
 
 

3.   Organisatiegericht : 
3.1.    Administratie 

Alle acties, observaties, testresultaten worden genoteerd in het patiëntendossier in 
C2M onder tab ‘psychologen’. 
Persoonlijke, vertrouwelijke aantekeningen worden gemaakt in het luik 
“vertrouwelijk”  
Registraties ten behoeve van jaarverslag.  

3.2.   Stagebegeleiding 
Studenten klinische psychologie en assistenten psychologie kunnen stagelopen, na 
een intakegesprek waarin doelstellingen en mogelijkheden getoetst worden. 

3.3.    Interne en externe bijscholing 
Vorming en bijscholing van het personeel (teamopdracht). 
Volgen van bijscholingen extramuraal in het kader van dienst aanbelangende 
thema’s.(persoonlijke ontwikkeling) 
Externe netwerking om doorverwijsmogelijkheden te exploreren.  

 
5.9. Kinesitherapeut  
 
5.9.1. Doel van de functie 
 
Uitvoeren van de opgedragen therapieën van de behandelende arts ten voordele van de mobiliteit, 
zelfredzaamheid en gezondheid van de patiënt. Bevorderen van de hef- en tiltechnieken door het 
personeel ten voordele van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de patiënten. 
 
5.9.2 Taken van de kinesitherapeut 
 
Groepsbehandelingen 
Organiseren van groepstherapieën met als doel de mobiliteit van de patiënten te behouden  en / of 
te verbeteren. Er worden oefeningen aangeboden voor de mobiliteit en de grove motoriek van de 
patiënten. 
 
Gangrevalidatie 
Bekomen dat de patiënten zich (terug) kunnen verplaatsen met of zonder loopmiddel 
Observeren van de patiënten tijdens het stappen en eventueel overleggen met 
hoofdverpleegkundige en geriater indien er zich wijzigingen betreffende de mobiliteit voordoen. 
 
Passieve kiné en ademhalingskiné 
Voorkomen van contracturen, voorkomen of wegnemen van pijn, verbeteren van de mobiliteit en 
zelfredzaamheid van de patiënten 
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Algemene observatie van de patiënten 
Ontdekken van mobiliteits- of positioneringsproblemen. Aanbieden van hulpmiddelen voor de 
verbetering van de mobiliteit van de patiënt en de positionering ten voordele van de 
zelfredzaamheid en het comfort van de patiënt 
 
Zorgdossiers 
Verstrekken van de nodige informatie voor alle betrokken partijen over de toe te dienen therapieën 
en de resultaten ten voordele van de behandeling van de patiënten. 
 
5.10. Coördinator geriatrische liaison en paramedici 
  
5.10.1. Doel van de functie 
 
Coördineren en organiseren van een multidisciplinair, complementair paramedisch zorgaanbod 
binnen het zorgdepartement, in het bijzonder binnen het zorgprogramma voor de geriatrische 
patiënt. 
Faciliteren van de samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidswerkers, woon- en zorgcentra en de 
hulpverleners in het ziekenhuis, ten einde continuïteit in de zorg voor de patiënt te waarborgen. 
 
5.10.2. Hoofddoelstelling 
 
Integratie van de paramedici in het verpleegkundig zorgproces om de kwaliteit van het zorgaanbod in 
de algemene patiëntenzorg te verhogen. 
 
5.10.3. Welke medewerkers zullen door de coördinator worden aangestuurd? 
 
Het doel is om taakinhoud en samenwerking van volgende paramedici te bevorderen: 

- ergotherapeuten 
- logopedisten 
- psychologen (interne liaison/geriatrie) 
- diëtisten 
- verpleegkundigen (interne liaison) 

In functie van toekomstige zorgconcepten kunnen andere medewerkers aan deze lijst worden 
toegevoegd. 
 
5.10.4. Plaats in het organogram 
 
De coördinator is operationeel en hiërarchisch afhankelijk van de zorgdirecteur Sabine Van de Pol. In 
functie van noodzaak is er een nauwe samenwerking met het medisch departement en dienst 
patiëntenbegeleiding. 
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5.10.5. Belangrijkste resultaatgebieden en kerntaken 
 
Zorgvisie 
De zorgvisie van het ziekenhuis over multidisciplinaire, complementaire patiëntenzorg concretiseren 
in doelstellingen en acties ten einde het zorgaanbod efficiënt en maximaal af te stemmen op de 
zorgbehoeften van de patiënt. 
 
Coördinatie paramedici 

-  coördinatie van structurele en inhoudelijke samenwerkingsprocessen tussen paramedici en 
afdelingsteams op vlak van zorgverlening in kader van het zorgprogramma voor de 
geriatrische patiënt, met uitbreiding naar andere hospitalisatieafdelingen 

- plannen, opvolgen en bijsturen van acties van paramedici om tot een dienst overschrijdend 
aanbod van patiëntenzorg te komen en hierdoor de fragmentatie van zorg te beperken, de 
kwaliteit te verhogen en permanentie van het aanbod te verzekeren 

 
Coördinatie en deelname aan activiteiten van interne liaison geriatrie 

-  screenen en evalueren van behoeften van hoog risicopatiënten om op basis daarvan 
geïndividualiseerde zorgplannen te implementeren en alzo onnodige hospitalisaties en 
vroegtijdige institutionalisering te vermijden 

-  bevorderen van interdisciplinaire werking 
- toezien op en deelnemen aan uitvoering van wettelijk opgelegde registraties 
 

Coördinatie van externe liaison geriatrie 
- optimaliseren van een ontslagbeleid op maat van de complexe zorgbehoeften van de 

geriatrische patiënt 
- ontwikkelen en bijsturen van samenwerkingsprotocols met extramurale diensten 
- onderhouden van contacten met extramurale partners ten einde de kwaliteit van de 

samenwerking te bevorderen, bewaken en bij te sturen 
 
Communicatie en informatiedoorstroming 

- deelname aan hoofdverpleegkundigen- en clustervergaderingen 
- organiseren van overlegmomenten met de medewerkers ten einde inhoudelijke en/of 

organisatorische afspraken te implementeren 
 
Medewerkersbeleid 

- formuleren van taakomschrijvingen voor de medewerkers 
- volgen van de HR-cyclus 
- uurroosterbeleid 
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5.11. Vorming, Training en Opleiding (VTO) 
 
5.11.1. Intern 
 
Er worden door het zorgdepartement regelmatig interne opleiding georganiseerd. Tevens voorzien zij 
voor alle nieuwe medewerkers een opleiding.  
Deze worden per kwartaal gegroepeerd en weergegeven in een opleidingskalender. De kalender is 
terug te vinden in i-Doc  en is eveneens beschikbaar in postervorm voor bekendmaking op de 
afdelingen. 
 
De goedkeuring en inschrijving van de interne opleidingen gebeurt door de hoofdverpleegkundige of 
coördinator via https://www.myworkandme.com/site600/portal/start  
Dit programma biedt de hoofdverpleegkundige of coördinator ook de mogelijkheid een overzicht te 
behouden. 
 
De hoofdverpleegkundigen werkzaam binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, 
dienen hun aanvragen voor interne opleidingen door te sturen aan de hiërarchisch overste An 
Massagé. Zij zorgt voor de goedkeuring en inschrijving. 
 
5.11.2. Extern 
 
Indien een medewerker een externe VTO wil volgen, dient hij een aanvraag (terug te vinden op 
intranet:  http://documentmanager/iPortal/skin/default.aspx?categoryid=94&FromLogin=1  
en in bijlage 6) in te dienen bij zijn hoofdverpleegkundige of coördinator. Deze geeft een eerste 
goedkeuring en stuurt de aanvraag door naar de zorgdirectie. Als ook hier een goedkeuring volgt, zal 
de opleidingscoördinator Geert Mariën de medewerker inschrijven en de betalingsmodaliteiten in 
orde brengen. 
De medewerker, zijn hoofdverpleegkundige of coördinator krijgt hiervan een bevestiging per mail. 

 
5.13 Bijscholing, accreditering van de geriaters 
 
De geriaters werkzaam in AZ Jan Portaels Vilvoorde zijn allen geaccrediteerd. 
Dit betekent dat ze zich regelmatig bijscholen en op regelmatige basis de LOK-vergaderingen volgen. 

o Over een referentieperiode van 12 maanden moet de specialist 20 CP verwerven. 

In de 20 CP moeten verplicht 3 CP in de rubriek ethiek en economie en twee deelnemingen aan 
de LOK worden verworven. 

o Over de referentieperiode van 12 maanden moet de arts deelnemen aan ten minste twee 
vergaderingen van de LOK (lokale kwaliteitsgroep "Peer review") waarbij hij is ingeschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=fc55c074-0356-4970-9623-9025f752cce2
https://documentmanager.azjanportaels.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=10a1822d-e0e6-4ff3-8c9c-f25ee67aff98
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HOOFDSTUK 6: KWALITEITSOPVOLGING 

 
Een kwaliteitshandboek wordt gedefinieerd als een opgave van handelingen en procedures die een 
bepaalde zorg(instelling) moet naleven met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. 
Het evalueren van de kwaliteit van de geboden zorg vereist dat men kwaliteitsindicatoren gaat 
definiëren; indicatoren die men kan meten. 
 
Kwaliteitsindicatoren kunnen worden gedefinieerd als kwantitatieve parameters die de weergave zijn 
van een standaard professionele zorg en die gebruikt kunnen worden als leidraad voor het opvolgen 
en evalueren van de kwaliteit van de patiëntenzorg en van ondersteunende diensten.1 
 
6.1. Indicatoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                                   
1
 E. Dejaeger, Kwaliteitshandboek en kwaliteitsmeting in de geriatrische zorg, een zegen of een hype?, Tijdschrift voor 

Gerontologie en Geriatrie 2009; 40;  p. 146 ev. 
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op niveau van de patiënt 

    indicator info periodiek bron 

    Opnamegegevens poortopnames, ligdagen, ligduur, maandelijks datamanager 

 
bezettingsgraad,.. via boordtabellen: opvolging 

  

 
van de gegevens en de evolutie 

  

    

    Mortaliteit aantal sterftegevallen binnen de geriatrische  maandelijks datamanager 

 
populatie: opvolging, evolutie en mogelijke 

  

 
verklaring 

  

    

    
Epidemiologie bijgewerkte epidemiologische gegevens van 

per 
kwartaal comité ZH  hygiëne 

 
Clostridium dif., MRSA, ESBL's en hemoculturen 

  

 
per verpleegafdeling. 

  

    

    
decubitus aantal gevallen en maatregelen ter preventie 

per 
kwartaal Sigrid Vandenputte 

   
An Massagé 

    patiëntendoorstroming sociale dienst registreert herkomst en  jaarlijks Martine Van Beersel 

ontslagmanagement bestemming, alsook de hoedanigheid en  
  

 
aard ervan. 

  

 
In kader van ontslagmanagement worden de  

  

 
ontslagvormen/- hulp en de profielen 

  

 
 bijgehouden 

  

    

    aantal opnames 
binnen  DagZH G registreert het aantal opgenomen  jaarlijks An Ronsmans 

dagziekenhuis G patiënten 
  

    

    patiëntentevredenheid tevredenheidsenquete voor het geriatrisch  jaarlijks Cel kwaliteit 

 
zorgprogramma 

  

    

    aantal opnames  liaison registreert het aantal opgenomen  jaarlijks An Massagé 

binnen liaison G patiënten 75+ binnen het liaison gebeuren en  
  

 
de verdere stappen binnen de beschreven  

  

 
zorgpaden; opnames, herkomst/bestemming,  

  

 
screening, zorgpad 
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op niveau van de afdeling 
      

indicator Info periodiek bron 

    verbruikscijfers overzicht van alle verbruiksgoederen per  jaarlijks beleidsinfo 

 
afdeling, opgesplist in subgroepen: linnen, niet  

 

 
medisch materiaal, verlies apotheek,  

  

 
incontinentiemateriaal 

  

 
Met deze info beogen we een efficienter en  

  

 
rationeler gebruik van goederen 

  

    

    VG-MVG VG-MVG registratie en feedbackgegevens  4x/jaar  MVG-cel 

 
aangaande zorgzwaarte en workload/afdeling 

  

    

    Pijnmeting registratie van de aanwezigheid van pijn jaarlijks Sabine Verhelpen 

 
en de inschatting van de zorgverleners 

  

    

    Incidentmelding fouten, ongevallen en near-accident registratie,  jaarlijks Cel kwaliteit 

 
met feedbackgegevens per afdeling 

  

     
 
6.2. Kwaliteit meten, opvolgen en verbeteracties ontwikkelen 
 
Het komende jaar willen we als medewerkers van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt 
volgende indicatoren opvolgen: 

 verbruiksgoederen: incontinentiemateriaal (promoten 2-delig systeem) 
 valincidenten: meting en implementatie van het valpreventiebeleid 
 malnutritie 
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BIJLAGEN: 
1. organogram medische directie 
2. organogram zorgdepartement 
3. plattegrond afdelingen 
4. stroomdiagram ‘ontslag uit het ziekenhuis: eerste opname in het WZC’ 
5. samenwerkingsovereenkomst 
6. aanvraagformulier VTO 
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Bijlage 1: Organigram Medisch departement  

 

 
 

Organigram Medisch Departement
Hoofdarts
dr. Inge Wouters

Cel Kwaliteit Directiesecretariaat
Véronique Vande Gucht Christel Mommaerts
Corina Derweduwen
Karin Matheus Arts ziekenhuishygiëne
dr. Laurence Peeters dr. Sonja De Bock
Yolande Daelemans

Medisch Korps CMA
dr. Inge Wouters Dirk Dens

Departementshoofd Heelkunde Departementshoofd Geneeskunde Departementshoofd Geriatrie & Revalidatie Departementshoofd Kritieke Zorgen Departementshoofd Medisch Techn. Diensten Departementshoofd Overige Specialismen
dr. Inge Wouters a.i. dr. Filip Staels dr. Gwen Verbeke dr. Bart De Pauw dr. Lieve Casteleyn dr. Laurence Peeters

Medisch Dh. Algemene Heelkunde Medisch Diensthoofd Gastro-Enterologie Medisch Diensthoofd Geriatrie Medisch Diensthoofd Anesthesie Medisch Diensthoofd Radiologie Medisch Diensthoofd Pediatrie
dr. Joris Ghyselen dr. Filip Staels dr. Gwen Verbeke dr. Bart De Pauw dr. Lieve Casteleyn dr. Anouk Van Leynseele
Medisch Dientshoofd Orthopedie Medisch Dientshoofd Pneumologie Medisch Diensthoofd Palliatieve Zorgen Medisch Diensthoofd OK Medisch Dientshoofd Anatomo-Pathologie Medisch Diensthoofd Gynaecologie
dr. Christian Van Laere dr. Liesbet De Meirleir dr. Jan Noyen dr. Boris Dernovoi dr. Veerle Delvaux dr. Vandervorst Mark
Medisch Diensthoofd Urologie Medisch Diensthoofd Neurologie Specialisme Reumatologie Medisch Diensthoofd Chirurgisch DZH Medisch Diensthoofd Klinische Biologie Medisch Diensthoofd Dermatologie
dr. Geert Martens dr. Andrea Brunen dr. Anne Durnez dr. Pieter Debaenst dr. Sonja De Bock dr. Franciska Deviaene
Medisch Dh Plastische Heelkunde Medisch Dientshoofd Cardiologie Medisch Diensthoofd Revalidatie Medisch Dientshoofd Intensieve Zorgen Medisch Diensthoofd Nucleaire Geneeskunde Medisch Diensthoofd KNO
dr. Patrick De Doncker dr. Philippe Dasnoy dr. Nathalie Tielliu dr. Didier Delmarcelle dr. Philippe De Clerck dr. Ilan Baron

Specialisme Spinale Heelkunde Medisch Diensthoofd Spoed en MUG Medisch Diensthoofd AZE

dr. Geert Vermeersch dr. Kathleen Forceville dr. Rudy Ghys dr. Thierry Préseau dr. Laurence Peeters

Specialisme Neurochirurgie Medisch Diensthoofd Psychiatrie Medisch Diensthoofd Oftalmologie

dr. Joris Van Oostveldt dr. Katelijne Decochez dr. Wim Vandendooren dr. Kristel Mertens
Medisch Diensthoofd Niet-Chir. DZH
dr. Filip Staels
Medisch Diensthoofd CVS
dr. Anne-Marie Uyttersprot

Medisch Diensthoofd MKA
dr. Luc Van Den Wouwer

Medisch Diensthoofd Oncologie, 

hematologie en radiotherapie

Medisch Diensthoofd Endocrinologie & 

Diabetologie

Specialisme Fysische Geneeskunde & 

Sportgeneeskunde
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Organigram Zorgdepartement 

 

 
 

 

Organigram zorgdepartement

Zorgdirecteur

Sabine Van de Pol

Zorgprojecten Directiesecretariaat

Linda Fortan, Geert Mariën Kristel Paulus

MVG Verpleegkundige ziekenhuishygiëne
Oncologisch Support Team (OST) Nathalie Swinnens Evert Poot, Natalie Van den Driessche

Hi lde Baudewi jns , sociaa l  werker

Kim Vermeulen, psycholoog Coördinator dienst Patiëntenbegeleiding Coördinator mobiele dag- en nachtequipe

Kris tina  Lanin, oncologisch verpleegkundige Martine Van Beersel Geert Mariën

Palliatief Support Team (PST)

Martine Van Beersel , verpleegkundige Adjunct-zorgdirecteur G-zorgmanager C-zorgmanager D-zorgmanager

Yves  De Raes , verpleegkundige Walter Geentjens An Massagé Karen Tholen Gerlinde Willems

Kurt Van Steenwinkel , psycholoog

Operatiekwartier Revalidatie Geriatrie 1 Heelkunde 1 Inwendige geneeskunde 1

Dienst Levensbeschouwelijke Zorg Virginie Degraeve, hoofdverpleegkundige Nancy Wyns, hoofdverpleegkundige a.i. An Massagé, hoofdverpleegkundige a.i. Karen Tholen, hoofdverpleegkundige Kristina Lanin, hoofdverpleegkundige

Greet Janssens , kathol iek pastor Koen Mattens, OK-manager Palliatieve zorgen Lien Janssen, adjunct-hvpk An Van der Hasselt, adjunct-hvpk Inwendige geneeskunde 2

Kathleen Verhels t, moreel  consulent Clustercoördinatoren: Yves De Raes, hoofdverpleegkundige Geriatrie 2 Heelkunde 2 Kelly Wierinck, hoofdverpleegkundige a.i.

Nathalie Driessens, orthopedie Materniteit, verloskwartier, An Ronsmans, hoofdverpleegkundige Petra Laenens, hoofdverpleegkundige Inwendige geneeskunde 3 (CD3)

Sociale dienst Kristel Hanssens, urologie, gynaecologie niet-intensieve neonatale zorgen Geriatrie 3 (D2) Heelkunde 3 (CD3) Gerlinde Willems, hoofdverpleegkundige

Hi lde Baudewi jns Benny Segers, algemene heelkunde Veerle Michiels, hoofdvroedvrouw Kelly Wierinck, hoofdverpleegkundige a.i. Gerlinde Willems, hoofdverpleegkundige Ann Van Assche, adjunct-hvpk

Carol ine De Rooms Els Teugels, anesthesie, plastische, ofthalmo, ORL Pediatrie Dagziekenhuis Geriatrie Ann Van Assche, adjunct-hvpk Dagziekenhuis inwendige geneeskunde

Sofie De Weerdt Endoscopie/Pijnkliniek Leen Vingtcent, hoofdverpleegkundige An Ronsmans, hoofdverpleegkundige Chirurgisch Dagziekenhuis Wis Symons, hoofdverpleegkundige

Sandra  Rombauts Marc Heylen, hoofdverpleegkundige PAAZ, Psychiatrisch Dagziekenhuis Zorgprogramma Geriatrie, paramedici Els Piot, hoofdverpleegkundige

Tim Spinnael Sabine Verhelpen, algologische functie Olivia Hönig, hoofdverpleegkundige An Massagé, coördinator Preoperatieve consultaties + Opstartteam

Jol ien Triempont (Charlotte Merckx) Centrale Sterilisatie Afdeling Consultaties Karen Tholen, hoofdverpleegkundige

Patrick Cornelissen, hoofdverpleegkundige Frank Brants, hoofdverpleegkundige

Psychologen Intensieve Zorgen Spoedgevallen

Tania  Beken Nathalie Kindermans, hoofdverpleegkundige Krista Schaillée, hoofdverpleegkundige

Lynn Van Kerkhove Diabeteskliniek en Endocrinologisch Centrum Radiologie

Ruth Van Nieuwenhhoven Vera Vertessen, coördinator Geert Franssen, hoofdverpleegkundige

Kurt Van Steenwinkel Anatomopathologie Nucleaire geneeskunde

Si lke Verhoeyen Dr. Veerle Delvaux, medisch diensthoofd Marc Ravoet, hoofdverpleegkundige

Kim Vermeulen Klinisch Laboratorium

Daisy De Deyn, hoofdlaborante

Vrijwilligers Fysische geneeskunde

Dr. Rudy Ghys, medisch diensthoofd
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Patiënt die 

naar WZC zal 

verhuizen 

Contactper- 

sonen van de 

patiënt 

Meedelen 

ontslagdatum 

aan het WZC 

Verwittigen 

door SD 

 

Verwittigen 

door SD 

 

Voor opname 

thuiszorg / 

verpleging? 

Huisarts Verwittigen 

door 

behandelend 

arts  

 

Geen actie 

ondernemen 

Door familie? 

SD 

contacteren 

Vervoer 

Noteren in 

VP-plan 

Verslag door 

behandelend 

arts + ev. 

telefonisch 

Zieken 

vervoer 

Registratie in 

Hospiview  

Verwittigen 

door SD 

NEEN 

JA 

JA 

NEEN 

BIJLAGE 4: ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS: EERSTE OPNAME IN HET WZC 
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Tussen,                                             , vertegenwoordigd Bestuurder , hierna 

"……………………." genoemd, enerzijds, 

en  

AZ Jan Portaels,1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65,vertegenwoordigd door G. Buyens Algemeen 

directeur, anderzijds, hierna "AZJP" genoemd 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor 

de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor 

niet aangeboren hersenletsels, in haar bijlage 1 om de bijzondere erkenning als rust- en 

verzorgingstehuizen te bekomen volgende voorwaarden stelt: 

B 10 c: Elk rust- en verzorgingstehuis moet een functionele binding hebben met een erkende 

geriatriedienst (G) en/of een erkende dienst voor behandeling en revalidatie bestemd voor patiënten met 

psychogeriatrische aandoeningen ( Sp-psychogeriatrie) 

B 10 e: Elk rust- en verzorgingstehuis moet een functionele binding hebben met een Sp-dienst palliatieve 

verzorging (Sp-Palliatieve) 

Overwegende dat  .... sinds1.119.190.?beschikt over een RVT erkenning voor. bewoners 

Overwegende dat AZJP beschikt over een erkende dienst Geriatrie én een erkende dienst SP-palliatieve 

wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1  

Er wordt een functionele binding tot stand gebracht tussen .... en 

 de erkende geriatriedienst (G) van AZJP, en 

 de erkende Sp-dienst voor palliatieve verzorging van AZJP, 

Artikel 2 Functionele binding met de Geriatriedienst van AZJP 

2.1. de geriatriedienst van AZJP verbindt zich er toe: 

op verzoek van ...., de door haar geplaatste zorgbehoevende bejaarde(n) zo vlug mogelijk op te 

nemen, wanneer zulks op grond van medische indicatie noodzakelijk is en voor zover er bedden 

beschikbaar zijn

BIJLAGE 5: Samenwerkingsovereenkomst 

Functionele binding tussen                                 en de diensten Geriatrie en Sp 

(palliatieve verzorging) van het AZ Jan Portaels 
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aan .... voor elke (weder) op te nemen bejaarde alle inlichtingen te verschaffen om over de (weder) opneming van 

de bejaarde te beslissen 

bij wederopname in .... aan de instelling en desgevallend de huisarts een voorstel te formuleren voor verdere 

behandeling en verzorging. 

 het vervoer van de patiënt van de geriatriedienst naar .... te organiseren, ingeval dit met een  

ziekenwagen dient te gebeuren. 

2.2. .... verbindt zich er toe : 

 aan AZJP voor elke op te nemen bejaarde alle inlichtingen te verschaffen om AZJP toe te laten de  

bejaarde in de beste omstandigheden op te nemen en hem/haar de passende verzorging en verpleging te 

geven 

in de mate van het mogelijke, bedden beschikbaar te houden in de voor opneming van zorgbehoevende 

bejaarden die in AZJP verblijven, maar wiens opneming en verblijf in een woon en zorgcentrum medisch en 

sociaal verantwoord is. 

.... zal AZJP zo vlug mogelijk verwittigen wanneer een bed voor opneming van dergelijke bejaarden 

beschikbaar komt. 

de beschikbare bedden en bijhorende nutsvoorzieningen in te richten en uit te rusten, rekening houdende met 

de verpleegkundige noodwendigheden van deze categorie bejaarden. 

het vervoer van de patiënt van .... naar de geriatriedienst te organiseren. 

2.3. Beide partijen verbinden zich er toe minstens twee maal per jaar zal een overleg worden georganiseerd tussen 

de G-dienst en de sociale dienst van AZJP en ..... 

Dit gemeenschappelijk overleg heeft tot doel het verblijf en de verstrekte zorgen in het woon en zorgcentrum 

en het ziekenhuis van zwaar zorgbehoevende bejaarden te verbeteren. 

Daarom, beogen deze geplande vergaderingen, eveneens de organisatie van de permanente opleiding voor 

het personeel van beide partners. 

Artikel 3 Functionele binding met de Sp-dienst Palliatieve verzorging van AZJP 

3.1. AZJP verbindt er zich toe : 

- de hiervoor in aanmerking komende bewoners van .... op te nemen in hun palliatieve eenheid, voor 

zover de opnamemogelijkheden dit toelaten ; 

aan de opgenomen patiënten palliatieve ondersteuning te geven en een optimale levenskwaliteit na te 

streven; 

- de bewoners na een palliatieve oppuntstelling eventueel terug te laten keren naar .... als dat de 

kwaliteit van zorg dient en de wens is van de patiënt en/of de familie; 
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tijdens het verblijf in de palliatieve eenheid, .... regelmatig en accuraat op de hoogte te houden van de evolutie van de patiënt; 

.... onmiddellijk op de hoogte te brengen van het overlijden van een patiënt; 

te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande eerste rouwopvang van de familie, indien de bewoner op de dienst overlijdt; 

eventueel advies te verlenen aan de medewerkers van ...., zodat de overbrenging naar de palliatieve eenheid van een patiënt 

die dit niet wenst kan worden voorkomen. 

het vervoer van de patiënt vanuit de palliatieve eenheid te organiseren; 

3.2. .... verbindt er zich toe: 

op regelmatige basis af te stemmen met de palliatieve eenheid van AZJP teneinde palliatieve patiënten die in .... niet alle 

vereiste zorg kunnen krijgen,door te verwijzen naar AZJP, op voorwaarde dat de patiënt en/of de familie hier ook effectief voor 

kiest; 

te zorgen voor de medeondersteuning van de fami l ie t i jdens de laatste dagen en mee de  

verantwoordelijkheid te nemen voor de rouwopvang van de familie bij overlijden als dit wenselijk is;  

bij overbrenging van de patiënt vanuit .... naar de palliatieve eenheid alle informatie te verschaffen die nodig is voor de optimale 

opvang van de patiënt en de familie, zulks voor zoveel als mogelijk en zonder de privacy van de patiënt en de familie te 

schenden. 

het vervoer van de patiënt naar de palliatieve eenheid te organiseren. 

Artikel 4 

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop ze is opgemaakt en geldt voor onbepaalde duur. Ze kan te allen tijde door 

elke partij worden opgezegd mits inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens zes maanden, meegedeeld bij een ter post 

aangetekend schrijven. 

Opgemaakt in twee originelen te Vilvoorde op 

Iedere partij erkent hiervan één exemplaar ontvangen te hebben. 

 

Voor AZJP Voor .... 
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A.Z. JAN PORTAELS 
 

 

AANVRAAG EXTERNE VTO (Vorming Training Opleiding) 
 

 

 

INGESCHREVEN PERSONEELSLID:   _________________________________________________ 

                 _________________________________________________ 

                        

DIENST:                                                            GOEDKEURING DIENSTHOOFD:   

 

TITEL VAN DE OPLEIDING: 
  ja, programma is toegevoegd 

 

MOTIVATIE: 

 

DATUM:                                                            BEGINUUR:               EINDUUR: 
 

PLAATS: 
  

 

 

ORGANISATOR VAN DE EXTERNE VTO:  

           

ADRES:      

      

TELEFOONNUMMER:   
 

REKENINGNUMMER:    FACTUUR: JA / NEE  
 

BEDRAG:     TE VERMELDEN BIJ BETALING:   
 

TE BETALEN VOOR:           
  

 
 

IN TE VULLEN DOOR DEPARTEMENTAAL DIRECTEUR 
 

 cursus op initiatief van werknemer 

 cursus op vraag van de werkgever 

 

educatief verlof (cursus  32uren):    nee                        ja 

 

13. EDUCATIEF VERLOF 

 

14. LOON 15. UREN 

begrensd 
 

  

onbegrensd 
 

  

 

eventuele opmerkingen: 
 

 

 

VTO > 2500€, goedgekeurd door directiecomité dd.:……………….. 
 

GOEDKEURING DIRECTIE EN PERSONEELSZAKEN 
 

ALGEMEEN   MEDISCH      FINANCIEEL       VERPLEGING        FACILITAIRE DIENSTEN       PERSONEELSZAKEN 
 

G.  BUYENS         J. DEROOVER  K. VERBRUGGEN     M. D’HONDT        F. DECKMYN                      H.VAN HOE
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