Geriatrisch zorgprogramma

Interne liaison

Wat is interne
liaison?

Hoe gaan wij te werk?
Bij jouw opname vult een verpleegkundige van
de afdeling samen met jou een korte vragenlijst

Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden

in. Aan de hand van deze vragenlijst kunnen we

aan oudere patiënten is vanuit de overheid

bepalen of je al dan niet een geriatrisch risico-

een zorgprogramma geriatrie opgestart, dat

profiel hebt.

verplicht is in elk algemeen ziekenhuis.
Interne liaison is een onderdeel van dat

Deze vragenlijst peilt naar:

zorgprogramma en biedt een aanvullende

•

gekende geheugenproblemen

geriatrische benadering bij gehospitaliseerde

•

de woonsituatie

patiënten ouder dan 75 jaar die niet op de

•

mobiliteitsproblemen

afdeling geriatrie verblijven.

•

recente hospitalisaties

•

medicatiegebruik

Concreet:
•
•
•

we brengen leeftijdsgebonden

Indien blijkt dat je een geriatrisch risicoprofiel

problemen en risico’s in kaart

hebt, komen we bij jou op kamerbezoek.

we bieden een kwalitatieve zorgomkadering

We helpen je graag bij:

we laten jouw ontslag zo optimaal

•

geheugenklachten

mogelijk verlopen

•

verminderde zelfredzaamheid

•

beweging, veilig stappen

•

val- en evenwichtsproblemen

•

emotionele problemen

•

urineverlies, problemen met stoelgang

•

eetproblemen en gewichtsverlies

•

slikstoornissen

•

tand- en mondhygiëne

•

jouw terugkeer naar huis: we regelen thuis-

Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit leden van
verschillende disciplines:
•

geriater

•

geriatrisch verpleegkundigen

•

ergotherapeuten

•

sociaal verpleegkundige

•

diëtist

•

logopedist

•

kinesist

•

psycholoog

•

pastoraal werker

•

…
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verpleging, gezinshulp, poetshulp,…
•

aanvraag voor het woonzorgcentrum,
kortverblijf, revalidatie, ...

Daarnaast formuleren we een advies aan:
•

jou en / of jouw familie

•

de behandelend arts en de medewerkers
van de verpleegafdeling

•

de huisarts

Vragen?
Indien jij of jouw familie nog vragen
hebben, kan je ons contacteren. Wij zijn
telefonisch bereikbaar van maandag tot
vrijdag van 08.00u tot 15.30u.
Campus Bornem: 03 890 59 90
Campus Rumst: 03 880 90 69

Je hebt gesproken met:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Noteer hier alvast eventuele vragen:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)
03 880 91 90 (afspraken)

CAMPUS BORNEM
Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK
Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11
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