Geriatrische interne
liaison

Beste patiënt, beste familieleden

Geriatrische interne liaison

De verpleegkundige van de geriatrische interne liaison komt
langs op de kamer van de oudere patiënt die niet op een
geriatrische afdeling verblijft.
Meerdere zorgverleners komen langs om informatie in te
winnen over de toestand van de patiënt en om om in overleg
met de geriater adviezen te formuleren aan de patiënt, de
behandelend arts en verpleegkundigen van de verblijfsafdeling.
In deze brochure geven we u graag wat meer uitleg.
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Team geriatrische interne liaison.

Team geriatrische interne
liaison
Ons multidisciplinair team bestaat uit :
• arts-geriaters
• verpleegkundigen
• vertegenwoordigers van de dienst ergotherapie, dienst
kinesitherapie, dienst logopedie, sociale dienst, dienst
psychologie, dienst voeding/dieet.
Elke zorgverlener beschikt over specifieke kennis op
basis waarvan verschillende adviezen kunnen worden
geformuleerd. Ons doel is om het herstel en de terugkeer
naar huis van de oudere patiënt zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Hoe gaan we te werk?
Als u voldoet aan bepaalde criteria van het geriatrische
risicoprofiel en minstens 75 jaar bent, komt ons team bij u langs
op de kamer. Het team zal u vragen stellen over uw mobiliteit,
voedingstoestand, cognitieve toestand, thuissituatie...
Indien nodig schakelen we de geriater en/of meerdere
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teamleden in om tot een goed advies te komen.

Wie komt bij u langs?
• De geriater bekijkt de medische problematiek en stelt
bijkomende onderzoeken voor om daarna advies te geven
aan collega-artsen.
• De verpleegkundige geeft advies over specifieke
verpleegkundige zorgaspecten aan de verpleegkundigen van
de afdeling.
• De ergotherapeut geeft advies over het algemeen
functioneren en probeert de zelfstandigheid te bevorderen
door adviezen te formuleren over (loop)hulpmiddelen,
valpreventie en zelfstandig thuis wonen.

Geriatrische interne liaison
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Het advies wordt meegedeeld aan u, uw huisarts, uw
behandelend arts en het team van uw verblijfsafdeling.

• De diëtiste geeft advies bij voedingsrisico’s: bv. ondervoeding
en specifieke diëten.
• De klinisch psycholoog kan bij een vermoeden
van psychologische problemen, verwardheid of
geheugenstoornissen advies geven.
• De kinesitherapeut kan bij u langs komen voor bv.
gangrevalidatie en advies geven om uw mobiliteit te
verbeteren.
• De sociale dienst kan bij u langskomen voor bv. het opstarten
of uitbreiden van thuishulp, aanvragen hersteloord of woonzorgcentrum, problemen op financieel en administratief
vlak.
• De logopedist kan helpen bij spraak- en slikproblemen.
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