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ZORGPROGRAMMA GERIATRIE

ALGEMEEN
Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel beschikt over een zorgprogramma voor de 
Geriatrische Patiënt.
Dit programma bestaat uit : 
1. De erkende dienst Geriatrie
2. Geriatrische raadpleging
3. Het Geriatrisch dagziekenhuis
4. Interne liaison
5. Externe liaison

Doelgroep

Definitie van een geriatrisch patiënt : 
iemand met een complex ziektebeeld, als gevolg van stoornissen op lichame-
lijk, geestelijk en/of sociaal gebied waardoor zelfstandig functioneren en de 
kwaliteit van het leven negatief beïnvloed wordt.

KenmerKen van de geriatrische patiënt:
Als  leeftijdsgrens wordt meestal 75 jaar genomen
Geriatrische patiënten onderscheiden  zich van jongere volwassenen en vitale 
ouderen doordat zij naast hun leeftijd ook de volgende kenmerken vertonen:
• fragiliteit 
• multipele pathologie of verschillende ziekten of aandoeningen tegelijk 
• polyfarmacie : inname van meer dan 5 verschillende medicaties 
• atypische presentatie van ziekten
• gevaar voor functionele achteruitgang of afhankelijkheid bij de activiteiten 

van het dagelijkse leven waardoor toegenomen risico op opname in een 
instelling 

• gevaar voor onvoldoende voedselinname
• neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid
• psychosociale problemen

Onze geriatrische zOrg is:
• Multidisciplinair, diagnostisch, therapeutisch, een revalidatieproces en 

opvolging
• Opsporen van de geriatrische patiënten en het waarborgen van de 

continuïteit van de zorg, in samenspraak met de huisarts en de andere 
zorgverstrekkers

• Hoofddoel: met multidisciplinaire aanpak streven naar optimaal herstel van 
het functioneren en een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwa-
liteit van de oudere persoon
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• Geneesheer-geriaters : Dr. Helsen en Dr. Van Ouytsel 
• Hoofdverpleegkundige: An Smaers.
• Verpleegkundigen geriatrisch dagziekenhuis en geriatrie
• Sociaal verpleegkundigen 
• Kinesisten
• Ergotherapeuten
• Logopedisten
• Diëtisten
• Psychologen

1. DE ERKENDE DIENST GERIATRIE
De dienst geriatrie is onderverdeeld in 2 delen: 
• Er is een acute geriatrie waar mensen met verschillende ziekten en proble-

men worden opgenomen zoals hart – en ademhalingsproblemen, infecties, 
dementie, wondproblemen, nierziekten…

• Daarnaast is er een revalidatiegedeelte waar mensen komen met o.a. een 
hersenbloeding, een heupfractuur enz…

dOelstelling:
• De bejaarde zo gezond mogelijk te maken en zo veel mogelijk zelfstandig-

heid terug te geven.
• Dit gebeurt door teamwerk van de geriater, de verpleegkundigen, kinesis-

ten, logopedisten, diëtisten, psychologe en sociale verpleegkundigen.
• De behandeling start bij een grondige observatie en het stellen van een 

juiste diagnose.

De verblijfsduur op de dienst geriatrie is beperkt en afhankelijk van de diag-
nose. Indien ontslag naar huis moeilijk is, dan wordt vanuit de dienst de nodige 
thuishulp georganiseerd of wordt samen met de familie naar andere oplos-
singen gezocht. 
Een opname wordt best gepland via de huisarts in overleg met de geriater. In 
dringende gevallen kan men op de dienst spoedgevallen terecht.

2. GERIATRISCHE RAADPLEGING
Op woensdag en vrijdag kan de patiënt in de namiddag in het ziekenhuis op 
raadpleging komen bij de geriater voor eenvoudige geriatrische problemen, 
osteoporose behandeling, geriatrisch advies en follow-up.
Het telefoonnummer voor afspraken voor de geriatrische raadpleging is: 
014/57 70 33 (secretariaat) 
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3. HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS
• Aanmelding gebeurt op vraag van huisarts of geneesheer specialist of na 

raadpleging van de geriater
• Doel: diagnose (assessment), therapie en/of revalidatie op multidisciplinaire 

basis.
• Specifiek aanbod:

 > ambulant diagnostisch programma: bv. geheugenkliniek, valrisico- 
screening, gecombineerde onderzoeken

 > therapeutisch programma: bv. bloedtransfusie, IV medicatietoediening, 
osteoporosebehandeling

 > revalidatieprogramma: bv. na een beroerte

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden via het telefoonnummer  
014/57  75 01.

4. INTERNE LIAISON
dOelstelling:
Alle in het ziekenhuis opgenomen geriatrische patiënten een multidisciplinair 
geriatrisch aanbod bezorgen.
Dit gebeurt door geriatrisch geschoolde verpleegkundigen die de geriatrische 
patiënten op de andere afdelingen bezoeken, de problemen opsporen en met 
de overige teamleden, de geriater, verpleging, sociale dienst  en familie naar 
oplossingen zoeken of raad geven.

5. EXTERNE LIAISON
dOelstelling: 
De continuïteit van de zorg garanderen, samenwerken rond het ontslag van de 
bejaarde patiënt en onnodige ziekenhuisopnames vermijden .
Deze zorg behoort in samenwerking met het team tot de taak van de sociaal 
verpleegkundige. 
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