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De geriatrische patiënt

geriatrie is specialisme gericht op preventie, diagnose en therapie van 
ziekten die samenhangen met veroudering of ziekten die worden beïnvloed 
door de leeftijd van de patiënt

polypathologie en polyfarmacie zijn meer “dagelijks kost” 

atypisch verloop of presentatie van ziekten

spectrum van fragiele patiënten (fysiek-psychisch) maar ook “kwieke 
senioren”



De geriatrische patiënt



De geriatrische patiënt

geriatrische aanpak patiënt = multidisciplinair
• G-dienst
• interne liaison
• geriatrisch dagziekenhuis

multidisciplinair overleg

comprehensive geriatric assesment



Veel voorkomende problemen bij oudere patiënt

verwardheid
1/3 patiënten boven 70 j: verward tijdens opname of reden van opname

polyfarmacie
¼ van patiënten >75 j: 5 of meer medicijnen dagelijks

anamnese thuismedicatie:
moeilijkste van hele opnameproces van een patiënt



Verwardheid

onderliggende dementie

1/5 ouderen kans op dementie, 20% van de 80-plusser
tegen 2070: verdubbeling van aantal mensen met dementie

dementie = belangrijkste doodsoorzaak intussen in België

diagnose meestal pas na 2-3 jaar 
• niet altijd “rumoerig” 
• potentieel lethaal
• 1/3 gevolg plots onderbreken medicatie / ethyl / nicotine / drug



Verwardheid: aanpak

derving: herstart of aangepaste medicatie

aanpak onderliggende fysieke problemen

oriënterende maatregelen

medicatie

fixatie / vrijheidsbeperkende maatregelen



Verwardheid: preventie

oriënterende maatregelen

bevragen: medicatie, usus

opname vermijden:
geriatrisch dagziekenhuis voor diagnose en therapie

campus Rumst: 03 880 90 69
campus Bornem/Willebroek: 03 860 37 52



Polyfarmacie

hogere leeftijd:
veranderingen in farmacokinetiek en farmacodynamiek door:
• veranderingen in lichaamssamenstelling
• inkrimpende nierfunctie (mindere mate leverfunctie)
• verminderde of net makkelijkere digestieve opname

hoe hoger aantal medicaties, hoe meer mogelijke interacties



Polyfarmacie



Polyfarmacie

vermijden over- maar ook ondertherapie

regelmatige controle nierfunctie en gewicht

regelmatig controle volledig medicatieoverzicht
• overbodig geworden medicatie? 
• nieuwe symptomen = neveneffect medicatie?
• dosisaanpassingen nodig? 
• homeopathische of plantaardige middelen? 



De geriatrische patiënt

comprehensive geriatric assesment
volledige oplijsting van problemen fysiek en psychisch van patiënt,
maar ook van mogelijkheden

• ondersteuning in bijsturing therapie (medicamenteus / niet-medicinaal)
• inschatting van potentiële voor-, maar ook nadelen van therapie
• oncologie / dialyse / klepprothesen (TAVI)



Let’s hear each other!
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