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1.1 Missie | Visie | Doelstellingen az Sint-Blasius 

Als toonaangevende regionale zorgorganisatie willen we samen voor de best mogelijke gezondheid 
van onze bevolking zorgen. 

Dit doen we door verantwoorde medische zorg te bieden die toegankelijk is voor iedereen met 
aandacht voor de noden en de beleving van elke patiënt (zie ook opdrachtverklaring, bijlage 1). 

Het medisch aanbod binnen az Sint-Blasius steunt op de Blasius Identiteit. We volgen de 
Blasius Richting en verbinden zowel de strategische als operationele doelstellingen aan de 
4 kwadranten. In onze klinische en bestuurlijke praktijk volgen we de Blasius Wijze (bijlage 2). 

De doelstellingen binnen dit beleidsplan staan grotendeels in functie van de 3 strategische werven 
binnen ons ziekenhuis (bijlage 3): 

 versterken van de regionale aanwezigheid, 

 doorgedreven informatisering, digitalisering en innovatie van zorg, 

 intensifiëren van de samenwerking met de eerste lijn. 

Bijlage 4 geeft de operationele focusdoelstellingen weer voor het komende werkjaar. Deze werden in 
nauw overleg met het medisch departement tot stand gebracht en worden eveneens opgenomen in 
de beleidsplannen.  

Ons medisch korps onderschrijft de waarden van het ziekenhuis: betrokken, deskundig, gedreven, 
innovatief en betrouwbaar (bijlage 5). 

We leveren ons zorgaanbod binnen een netwerk en in samenwerking met andere actoren in de 
gezondheidszorg, zowel 1ste, 2de als 3de lijn. Hierbij streven we naar optimale complementariteit, 
volledigheid van zorgaanbod en continuïteit van zorg. 

 

Dit algemeen medisch beleidsplan en de beleidsplannen van elke medische discipline geven concreet 
vorm aan de strategische werven en focusdoelstellingen aan de hand van een planning over 3 jaar 
(met jaarlijkse opvolging en actualisatie). 

Anders gezegd, de initiatieven binnen de medische beleidsplannen kaderen binnen de strategische 
werven en/of operationele focusdoelstellingen en bouwen mee aan de toekomst van az Sint-Blasius. 
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1.2 Missie | Visie | Doelstellingen zorgprogramma geriatrie 

Zorg voor de oudere zorgvrager die opgenomen is in het ziekenhuis, is complex. Bovendien lijden zij 
vaak aan meerdere aandoeningen en zijn de ziekteverschijnselen minder opvallend. Kleine 
gebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op het ziekteverloop en kunnen leiden tot onnodig 
functieverlies, dit maakt hun kwetsbaar. 

Geriatrische patiënten krijgen niet altijd de zorg die ze verdienen. Vaak is er sprake van discriminatie 
en is de zorg niet aangepast aan hun noden en behoeften. Als je de geriatrische patiënt op eenzelfde 
manier behandelt als een twintiger dan bied je geen gelijkwaardige zorg. 

Daarom is geriatrische expertise noodzakelijk om zo de kwaliteit van het leven in de laatste levensfase 
zo goed mogelijk te bewaren en de oudere zorgvrager zo lang en zo zelfstandig mogelijk, liefst thuis te 
laten functioneren. Oud is niet OUT. 

Geriatrie betekent voor ons: 

 Respect hebben voor patiënt, familie en teamleden;  

 Multidisciplinair samenwerken;  

 Een balans zoeken tussen therapeutische hardnekkigheid versus leren loslaten, palliatief 

begeleiden; 

 Een plek waar ieder van ons nog iets kan bijleren, ook wij nog, elke dag opnieuw. 

In onze geriatrie streven we naar: 

 Het behoud van de gezondheid op hogere leeftijd door het nastreven van een waardevol 
sociaal bestaan en het voorkomen van ziekte; 

 Vroegtijdig ontdekken van afwijkingen en zo nodig, het instellen van een aangepaste 
behandeling; 

 Behoud van maximale onafhankelijkheid in geval van irreversibele ziekte of invaliditeit; 

 Patiënt laten participeren en reguleren van het ziekteproces en het bieden van ondersteuning 
tijdens de terminale ziekte. 

Het doel van de geriatrische geneeskunde is de 75-plussers ondanks hun fysieke moeilijkheden in staat 
te stellen een leven te leiden gekenmerkt door zo groot mogelijke activiteit en onafhankelijkheid. Het 
streven om de 75-plussers, ondanks hun fysieke en mentale moeilijkheden tot een maximaal gebruik 
van hun mogelijkheden in staat te stellen, is de kern van de geriatrische praktijk. De allesomvattende 
benadering op fysiek, mentaal en sociaal gebied is wenselijk in alle takken van de geneeskunde, maar 
is absoluut essentieel in de geriatrie. 

‘Oudere zorgvragers moeten in staat worden gesteld al dan niet met steun van anderen, zolang 
mogelijk deel te nemen aan de samenleving om daar de plaats in te nemen die hij of zij zelf verkiest.’ 

Moderne geriatrie is een dynamische aangelegenheid waarbij de noden van de patiënt in detail door 
een multidisciplinair team benaderd worden. Een aangepast plan van medische behandeling, 
revalidatie en sociaal werk wordt opgesteld en met de patiënt besproken. Er wordt getracht om de 
patiënt te motiveren om mee te werken aan de uitbouw van een nieuw leven dat zo dicht mogelijk bij 
het normale aansluit. 

De patiënt staat centraal! Zijn medewerking is essentieel voor het succes van de volledige 
onderneming. 
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1.2.1.1 Het verzorgingsmodel versus de medische verbetenheid: 

Ziektes hebben op hogere leeftijd een andere presentatie met vagere klachten en minder opvallende 
ziektetekens. Het gevaar bestaat dat men dit “ziek-zijn” niet herkent, dat men het interpreteert als 
“normale” ouderdomsverschijnselen, en dat de aandacht al vlug geconcentreerd wordt op het 
organiseren van een goede verzorging. Anderzijds bestaat er ook de dreiging dat men, bewust van het 
ongewoon voorkomen van de pathologie in deze leeftijdsgroep, overdrijft in de andere richting en dat 
men met een reeks aanvullende, technische onderzoeken verbeten naar een diagnose zoekt en de 
oudere zorgvrager daarvoor aan heel wat ongemakken onderwerpt. Wanneer een bepaalde diagnose 
niet leidt tot mogelijke therapeutische consequenties, moet men zich afvragen of het wel nuttig is naar 
deze diagnose te zoeken en des te meer wanneer de onderzoeken erg belastend en potentieel 
gevaarlijk zijn voor de patiënt. 

Beide extreme handelswijzen zijn niet te verdedigen. Er bestaat echter een tussenliggend scenario 
waarbij men, vooraleer men opteert voor verzorging, de courante pathologie uitsluit die ook voor deze 
populatie nog therapeutische consequenties heeft. Dat houdt in dat men na een grondig klinisch 
onderzoek, waarbij men geen verklaring heeft gevonden voor de symptomen, ook bij 75-plussers kan 
overwegen om bijkomende onderzoeken te laten uitvoeren. Deze houding is geïnspireerd vanuit de 
bezorgdheid om ook 75-plussers nog te laten participeren aan de therapeutische mogelijkheden die 
de huidige geneeskunde kan bieden. Denken we hierbij bv. aan prothesechirurgie van heupen of 
knieën, plaatsen van een pacemaker, cataractoperaties en dergelijke. 

Dat veronderstelt echter dat men ook in deze leeftijdscategorie nog poogt een juiste diagnose te 
stellen en dat men daarvoor ook de nodige inspanningen doet. Indien er geen therapeutische 
implicaties meer zijn, verliezen aanvullende onderzoekingen hun betekenis en kunnen ze niet 
verantwoord worden. Om echter tot een optimaal behandelingsresultaat te kunnen komen, mag men 
dit aanvullend onderzoek niet uitstellen totdat de verzorging te zwaar geworden is of tot men 
vastloopt in verzorgingsproblemen. 

  



 Overkoepelende 
organisatiestructuur 

zorgprogramma geriatrie 
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2.1 Beschrijving van de doelgroep 

2.1.1 Wat is een geriatrische patiënt? Welke patiënt vertoont het geriatrisch profiel? 

De geriatrische patiënt is in de meeste gevallen een 75-plusser. De gemiddelde leeftijd van de 
verblijvende geriatrische patiënt op de G-diensten bedroeg in 2021 84,4 jaar. 

Jaar Gemiddelde leeftijd 

2018 82.92 

2019 84.09 

2020 83.04 

2021 84.38 

 

Een geriatrische patiënt wordt echter niet gedefinieerd op basis van de leeftijd; hij beantwoordt 
veeleer aan bepaalde karakteristieken die samen het geriatrisch profiel vormen. Naarmate de leeftijd 
toeneemt, beantwoorden meer oudere zorgvragers aan dat profiel, maar niet iedere oudere 
zorgvrager is een geriatrische patiënt. Omdat de medische begeleiding van die patiënten een 
specifieke deskundigheid vergt, rangschikt men hen in een eigen groep. 

2.1.1.1 Verminderde homeostase 

Tijdens het leven veranderen vele functies, zowel lichamelijke als geestelijke. Dikwijls gaat het gepaard 
met een verlies van mogelijkheden, maar het is opvallend hoe uiteenlopend dit kan verlopen. Binnen 
dezelfde leeftijdsgroep treft men de oudere zorgvrager aan die “jonger lijken dan hun 
leeftijdsgenoten”; anderen blijken vroeger “versleten” te zijn. Naarmate de leeftijd toeneemt, krijgen 
deze veranderingen een duidelijker individueel karakter en worden de verschillen meer opvallend. De 
kalenderleeftijd of de chronologische leeftijd geeft daarom bij de oudere zorgvrager minder 
informatie. De fysieke en mentale conditie kan immers in deze groep opvallend verschillen van wat 
men gemiddeld op een bepaalde leeftijd verwacht. De biologische leeftijd echter geeft aan met welke 
leeftijd de vastgestelde biologische conditie gemiddeld overeenkomt. 

Men is nogal vlug geneigd om beperkingen die optreden bij de oudere zorgvrager toe te kennen aan 
de leeftijd. 

Het is echter duidelijk dat een reeks verschijnselen niet obligaat gekoppeld zijn aan een bepaalde 
leeftijd, maar veeleer verklaard kunnen worden door pathologische processen of door een niet 
optimale levensstijl. Het onderscheid tussen “optimale veroudering en pathologische verschijnselen is 
van groot belang, maar in de praktijk is het niet altijd eenvoudig om bij de oudere zorgvrager “normaal” 
van “abnormaal” te onderscheiden. 

Door het verlies van mogelijkheden en het optreden van beperkingen vermindert de homeostase. De 
oudere zorgvrager wordt toenemend kwetsbaar op somatisch en psychosociaal vlak. Kleinere 
incidenten kunnen dit wankel evenwicht reeds verstoren. 

2.1.1.2 Multiple, chronische pathologie 

Geriatrische patiënten vertonen steeds verschillende ziektes op hetzelfde ogenblik. Deze 
polypathologie bestaat hoofdzakelijk uit chronische aandoeningen, dikwijls van degeneratieve aard. 
Dergelijke aandoeningen kunnen niet meer genezen; volledig herstel is niet meer mogelijk. De 
medische interventies richten zich bij dit type van pathologie veeleer op het opvangen van acute 

file://///sbd.local/public/doorgeefluik/Zorgprogrammas/Geriatrie/Gemiddelde%20leeftijd%20patiënt%20geriatrie.xlsx
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opstoten, op het afremmen van het verdere verloop en het in stand houden van de residuele functies. 
Er bestaat echter steeds de mogelijkheid dat ze beperkingen veroorzaken en dat ze de validiteit van 
de oudere zorgvrager bedreigen. 

2.1.1.3 Bedreigde validiteit 

Een hoge frequentie van chronische aandoeningen verhoogt de kans op invaliditeit bij de oudere 
zorgvrager. Nochtans moet men onderscheid maken tussen een medische diagnose en de gevolgen 
van deze pathologie in het dagelijkse leven. Gelukkig hebben niet alle medische diagnoses direct 
impact op de validiteit. Zo leven veel van de oudere zorgvragers ongehinderd met een hoge bloeddruk 
of met artrose. Een lange lijst van diagnoses vertelt niet alles over de patiënt. Het is belangrijk dat de 
arts bij geriatrische patiënten ook een idee heeft over de graad van zelfstandigheid van zijn patiënten 
en dat men door functionele testen uit te voeren de graad van handicap van een individu globaal meet. 

2.1.1.4 Risico’s van polyfarmacie 

De kans is reëel dat de oudere zorgvrager met multiple chronische aandoeningen daarvoor ook 
verschillende geneesmiddelen neemt. Dat vergt bijzondere aandacht. Naarmate het aantal 
voorgeschreven geneesmiddelen stijgt, daalt de therapietrouw, worden er meer fouten gemaakt bij 
het innemen en wordt de kans groter dat er bijwerkingen optreden. De hoge incidentie van 
neveneffecten van geneesmiddelen bij de oudere zorgvrager wordt echter niet enkel verklaard door 
de hoge consumptie van medicatie in deze groep. Men moet ook rekening houden met interacties 
tussen de verschillende producten en de gewijzigde farmacokinetiek en – dynamiek van vele 
geneesmiddelen. 

2.1.1.5 Gewijzigde presentatie en verloop van pathologie 

Wanneer de oudere zorgvrager “ziek” wordt, verschijnt de pathologie dikwijls op een ongewone 
manier. Het klachtenpatroon verandert, wordt meestal armer en vager. Een anamnese wordt daardoor 
onduidelijker en moet dikwijls aangevuld worden door een heteroanamnese van personen uit zijn 
omgeving. De oudere zorgvrager reageert ook meer met algemene symptomen: hun algemene 
toestand gaat achteruit, ze eten minder of worden minder mobiel. Sommigen krijgen last van 
incontinentie. Anderen verliezen hun mentale alertheid en worden meer verward. Bovendien 
verzwakken ook verschillende ziektetekens bij gebrek aan reactievermogen van de oudere zorgvrager. 
Zo is koorts bij een infectie minder hoog en spierweerstand bij een acuut abdomen minder opvallend. 
In andere gevallen zijn het de verwikkelingen die de aandacht trekken. Een myocardinfarct dat pijnloos 
verliep kan zich manifesteren als een longoedeem, een acute verwardheid of een cerebrovasculair 
accident. De vagere anamnese, de ongewone symptomen en de minder duidelijke ziektetekens maken 
dat de diagnostiek bij de oudere zorgvrager moeilijker is. Die veranderde presentatie houdt het risico 
in dat de ziekte miskend wordt en dat een behandeling te laat gestart wordt. Bij patiënten die juist 
verhoogd kwetsbaar zijn door hun ouderdom en bijkomende pathologie, kan dit tijdsverlies mede 
verantwoordelijk zijn voor het ongunstigere verloop van verschillende aandoeningen bij de oudere 
zorgvrager. 

2.1.1.6 Somato-psychosociale verwevenheid 

De interactie tussen lichaam en geest toont zich bij geriatrische patiënten zeer duidelijk. Somatische 
aandoeningen hebben in deze groep vaker psychische gevolgen, zoals een delier. Psychiatrische 
ziektebeelden, zoals een depressie, kunnen zich voordoen als een somatische aandoening of zich 
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verwikkelen met lichamelijke problemen, zoals zelfverwaarlozing en ondervoeding. Bij zorgvragers met 
dementie vergt de behandeling van intercurrerende lichamelijke ziekten een eigen aanpak. 

Heel wat oudere zorgvragers worden geholpen door hun partner en/of kinderen. Wanneer die 
ondersteuning wegvalt, geraken ze in praktische moeilijkheden. Voor anderen is verder thuis verblijven 
niet meer mogelijk en moet er naar een gepast alternatief gezocht worden. 

Die vermenging van somatische problemen met stoornissen en moeilijkheden op andere gebieden is 
een essentieel kenmerk van geriatrische patiënten. Het is een belangrijk element om rekening mee te 
houden bij de opvang van dit type van patiënten. 

2.1.2 Coördinatie zorgprogramma geriatrie 

 

Medisch coördinator Dr. Katlijn Van Mulders 

Verantwoordelijk 
verpleegkundige voor het 
zorgprogramma 

Bart Plaetinck 

2.2 Overleg- en communicatiestructuren (organisatorische afspraken) 

2.2.1 Overleg geriaters 

Op regelmatige basis vindt een overleg tussen de geriaters plaats i.v.m. medisch organisatorische 
problemen. Hiervan wordt steeds verslag opgemaakt. 

2.2.2 Multidisciplinair overleg 

Wekelijks vindt een overleg plaats tussen de geriater, de hoofdverpleegkundige (of vervanger), 
kinesitherapeut/ergotherapeut, psychologe, diëtiste en sociaal verpleegkundige. Dit vaste team kan 
nog aangevuld worden met andere disciplines. Hier wordt de fysische en psychische toestand van de 
patiënt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Dit wordt in het elektronisch patiëntendossier 
geregistreerd. 

2.2.3 Overleg andere medische disciplines 

2.2.3.1 Intern: overleg met andere disciplines 

 Stafvergadering interne met alle disciplines inwendige ziekten (gastro-enterologie, nefrologie, 
cardiologie, neurologie, oncologie, pneumologie): bespreken van casuïstiek, wetenschappelijk 
overleg ofwel medisch organisatorische problemen  (wekelijks). 

 MOC bij noodzaak en individueel toegepast voor de geriatrische patiënt; 

 Multidisciplinaire teamvergadering rond het project geheugenrevalidatie (maandelijks op 
dinsdag) met de neuroloog-coördinator van het project. 

 Overleg met het klinisch voedingsteam met de verantwoordelijke van de voedingsdienst, de 
diëtisten, geriater, gastro-enteroloog, een intensivist rond voedingsproblemen, sondevoeding, 
e.d. (2-3 x per jaar). 
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2.2.3.2 Extern 

 Geriaters maken deel uit van een LOK-groep: lokale kwaliteitsgroep die 4 x per jaar samenkomt 
en diverse thema’s i.v.m. de uitoefening van het beroep bespreekt. 
De bedoeling is om elkaars praktijken onderling te toetsen of deze beantwoorden aan de 
geldende richtlijnen en aanbevelingen. 

 2 x per jaar overleg met CRA’s (Coördinerend Raadgevende Artsen) uit de regio: 
casusbespreking en bespreking organisatorische problemen ter optimalisatie van de 
samenwerking. 

 

2.2.4 Verpleegkundige dienstvergadering 

Dienstvergaderingen worden per verpleegeenheid minstens 2 x per jaar georganiseerd. Deze hebben 
als doel werkpunten en aandachtspunten door te geven aan iedereen en er wordt ook steeds een 
moment van bijscholing ingelast. 

2.3 Interne en externe samenwerking 

2.3.1 Interne samenwerking 

2.3.1.1 Sociale dienst 

De sociale dienst heeft als doel om de patiënt in zijn totaliteit te bekijken en te reoriënteren naar de 
best mogelijke setting die op dat moment mogelijk is. Dit draagt enerzijds bij tot een verbetering van 
de kwaliteit van de dienstverlening naar de patiënt en zijn/haar familie toe en anderzijds een 
verbeterde coördinatie met de thuiszorg bewerkstelligt. 

 Psychosociale ondersteuning: omvat ondersteuning, bemiddeling, begeleiding, behandeling 
en/of crisisinterventie en is vooral gericht op het beïnvloeden van de interactie tussen de 
patiënt (zijn zelfbeeld, subjectieve beleving, gedrag en denken) en zijn sociale omgeving 
(relatie- en communicatiepatronen).  

 Onderzoek: met doel om de sociale situatie van de patiënt te verkennen. Dit vormt de basis 
van de verdere hulpverlening aan de patiënt.  

 Zorgcoördinatie: betreft het organiseren en coördineren van de hulpverlening om de 
continuïteit van zorg voor de patiënt te verzekeren.  

 Concrete hulpverlening op financieel, administratief, juridisch,… vlak indien noodzakelijk 

Ontslagmanagement in az Sint-Blasius begint al van bij opname. De sociaal verpleegkundige is een 
volwaardig lid van het multidisciplinair team (met wekelijks teamoverleg). 

De expertise van de sociaal verpleegkundige wordt tevens ingezet bij de patiënten van het geriatrisch 
dagziekenhuis. Patiënten die opgenomen zijn vanuit het woonzorgcentrum worden door de 
hoofverpleegkundige of vervanger gereoriënteerd naar het woonzorgcentrum. 
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2.3.1.2 Geheugenraadpleging 

De geheugenraadpleging richt zich naar mensen met geheugenproblemen. Het doel van de 
raadpleging is een juiste diagnose te stellen over de oorzaken en de aard van de geheugenproblemen, 
en aanbevelingen te formuleren voor een eventuele therapie. 

Het team bestaat uit een neuroloog, een geriater en een psychiater. Elke patiënt wordt door een 
neuroloog, en geriater gezien. Er gebeurt telkens een neuropsychologisch onderzoek door een 
psycholoog.  

De verschillende artsen overleggen met elkaar en komen tot een conclusie, die ze neerschrijven in een 
verslag voor de huisarts. 

Indien de patiënt voldoet aan een aantal voorwaarden kunnen zij deelnemen aan onze door het RIZIV 
erkende geheugenrevalidatie.  

2.3.1.3 Valkliniek 

De valkliniek richt zich op thuiswonende 75-plussers met een verhoogd risico op vallen. Patiënten 
worden steeds doorverwezen door een huisarts. 

Het team bestaat uit een geriater, cardioloog, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesitherapeut, 
apotheker, diëtist en een sociaal-verpleegkundige. Ook kan de neuroloog en NKO-arts een adviserende 
rol hebben.  

2.3.1.4 Orthopedie: ortho-geriatrie 

Wanneer een 75-plusser met een geriatrisch risicoprofiel wordt opgenomen met een orthopedisch 
probleem, wordt hij opgenomen in de discipline ortho-geriatrie. Meer specifiek gaat dit over patiënten 
met een heup- en/of schouderfractuur. Zij worden dan opgevolgd door zowel een geriater als de 
orthopedist. 

2.3.1.5 Apotheek 

De dienst apotheek biedt op verschillende vlakken ondersteuning: 

- Nazicht van medicatievoorschriften (Hoog Risico Medicatie (HRM) (elektrolyten, Ledertrexate) 
DOAC’s en andere anticoagulantia, geneesmiddelinteracties, Therapeutische Drug Monitoring 
(TDM)). Bij anomalieën wordt de arts via opvolgnota of indien dringend telefonisch op de 
hoogte gebracht. 

- Geriatrisch dagziekenhuis, valkliniek: op vraag van arts nazicht medicatieschema op 
combinaties die een verhoogd risico geven op vallen. Bij dit nazicht wordt ook steeds een 
volledige medicatie review (interacties, correcte dosis (op basis van gewicht, nier- en 
leverfunctie) uitgevoerd. 

- Transmuraal project ‘De Groene Enveloppe’: dit project stimuleert dat bij ontslag een up-to-
date medicatieschema wordt meegeven naar huis zodat de patiënt dit kan afgeven aan 
zijn/haar huisapotheker 

- Ontslagmedicatie wordt wekelijks voor 3 dagen klaar genomen om de patiënten voldoende 
tijd te geven om naar hun huisapotheker te gaan 

- Gedurende bepaalde periodes wordt door een apotheker ontslagbegeleiding uitgevoerd. 
Hierbij worden de ontslagbrief en het finale medicatieschema naast elkaar gelegd en 
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gecontroleerd op discrepanties. Bij patiënten die op ontslag gaan naar huis en zelf instaan voor 
beheer van hun medicatie wordt ook een gesprek gevoerd waarbij substituties en nieuw 
opgestarte medicatie overlopen wordt. 

 

2.3.1.6 Anesthesie  

Elke geriatrische patiënt wordt preoperatief gezien door een anesthesist en er worden eventueel 
bijkomende onderzoeken gevraagd. 

Postoperatief wordt een aangepast pijnschema gevolgd in samenspraak met geriaters. 

Voorbeeld peroraal pijnschema volwassenen. 

2.3.1.7 Spoedafdeling 

Iedere patiënt die ouder is dan 75 jaar wordt bij opname op spoed gescreend d.m.v. het 
screeningsinstrument “Geriatrisch risicoprofiel (GRP)”. Dit screeningsinstrument is terug te vinden in 
het patiëntendossier: 

 

Indien een risico aanwezig is, dan kan de afdeling waar de patiënt wordt opgenomen het Geriatrisch 
supportteam inschakelen (Interne liaisonteam geriatrie). 

2.3.2 Externe samenwerking 

2.3.2.1 Huisarts 

De samenwerking tussen de geneesheer-specialisten van az Sint-Blasius en de huisartsen uit de regio 
is georganiseerd via de “contactcommissie”. Binnen deze commissie is een werkgroep dementie 
opgericht, waarin de transmurale zorg voor deze doelgroep zo optimaal mogelijk georganiseerd wordt. 
Ook hierin speelt de externe liaison geriatrie een participerende rol. 

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/e0ea7326-bf8f-4fbd-9069-fd22f2b2923a
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2.3.2.2 Thuiszorg 

De externe liaison neemt deel aan de overlegmomenten van de cluster zorg van ELZ Dender. 
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 
elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger 
centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. ELZ Dender  is een samenwerking tussen 
verschillende zorgaanbieders, o.a.: de diensten voor gezinszorg, de huisartsen, de woonzorgcentra, de 
verpleegkundigen en vroedvrouwen,… 

Door samen te werken, willen deze zorgaanbieders hun dienst- en zorgverlening rond de patiënt zo 
veel mogelijk verbeteren en afstemmen op de behoeften van de patiënten in hun regio.  

Er is ook een samenwerkingsconvenant “Opname- en ontslagtraject Arrondissement Dendermonde” 
afgesloten met vzw OVOSIT, zijnde de koepel van de Samenwerkingsinitiatieven inzake thuiszorg in de 
provincie Oost-Vlaanderen én zijnde de Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging in de provincie 
Oost-Vlaanderen en het ziekenhuis az Sint-Blasius. 

In 2009 werd ook het “SOM +”- project opgericht als alternatieve en ondersteunende zorg voor 
kwetsbare ouderen binnen onze regio. Het doel van dit project is om een zorgtraject op maat te 
ontwikkelen en zo de zelfzorg van ouderen te stimuleren zodat ze langer op een kwalitatieve manier 
thuis kunnen blijven.  

2.3.2.3 Rust- en verzorgingstehuizen 

De dienst geriatrie heeft een functionele binding met de woonzorgcentra uit de regio.  

Binnen de ELZ Dender is een samenwerkingsconvenant opgemaakt met als voornaamste doelstelling: 

 Optimale communicatie is een essentiële voorwaarde om zorgcontinuïteit mogelijk te maken; 

 Inzicht in de werking van de andere actoren motiveert in het scheppen van de voorwaarden 
die hen toelaten hun rol optimaal te spelen; 

 De geest van samenwerking haalt drempels weg voor communicatie en onderlinge 
ondersteuning. 

Een halfjaarlijks overleg met de CRA's, de directies van de WZC en het multidisciplinair team van de 
dienst geriatrie waarborgt een goede uitwisseling van verwachtingen rond de patiëntenzorg. 

2.3.3 Samenwerking andere 

Ons ziekenhuis werkt samen met expertisecentrum “Meander”. De externe liaison is lid van de 
werkgroep OPD (overleg platform dementie) en werkgroep praatcafé dementie.   

De externe liaison is lid van de raad van bestuur palliatief netwerk ADN.   

file:///M:/Transmurale%20Zorg/Samenwerkingsovereenkomsten/Samenwerkingsconvenant%20OVOSIT/Samenwerkingsconvenant%20Arr%20Dendermonde%20def%20versie.doc
file:///M:/Transmurale%20Zorg/Zorgprotocolakkoord%203%20Innovatieprojecten%20kwetsbare%20ouderen/SOM+/aanvraagdossier%20'SOM%20+'%20-%20samenwerken%20op%20maat%20levert%20een%20plus%20op%20!'.pdf
http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/e3e9834d-fc1a-4c38-95db-00ee79a05bf3
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 Onderdelen van het 
zorgprogramma geriatrie 
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3.1 Algemeen 

Binnen az Sint-Blasius maakt het geriatrisch zorgaanbod een zeer belangrijk deel uit van de globale 
ziekenhuisactiviteit. Met 72 reële bedden (81 erkende bedden) op een totaal van 438 erkende bedden, 
vormt de dienst geriatrie 18,5 % van de capaciteit van az Sint-Blasius. Er zijn drie afdelingen met telkens 
24 bedden. 

Het geriatrisch zorgprogramma is een pluridisciplinair project dat de samenwerking tussen de 
verschillende disciplines wil optimaliseren, uitgaande van een concrete zorgvraag van de 
behandelende arts of van de patiënt en/of familie om een correcte zorgverlening aan te bieden binnen 
het wettelijk kader. 

Hierbij wilt het geriatrisch zorgprogramma de levenskwaliteit van de patiënt verhogen tijdens en na 
het verblijf in het ziekenhuis.  

Het geriatrisch zorgprogramma bestaat uit: 

 Geriatrische consultaties; 

 Daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt; 

 Interne geriatrische liaison; 

 Externe geriatrische liaison; 

 Geriatrische zorgcentra: G1, G2, G3. 

Het zorgprogramma richt zich tot geriatrische patiënten van gemiddeld ouder dan 75 jaar, welk een 
specifieke aanpak behoeft om minstens een van volgende redenen: 

 Fragiliteit en beperkte homeostase; 

 Actieve polypathologie; 

 Atypische klinische beelden; 

 Verstoorde farmacokinetica; 

 Gevaar van functionele achteruitgang; 

 Gevaar voor deficiënte voeding; 

 Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid met toegenomen risico op opname in een instelling 
en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijkse leven; 

 Psychosociale problemen. 

Hierna volgt een compacte beschrijving van de verschillende componenten van het geriatrisch 
zorgprogramma. 
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3.2 Consultaties 

3.2.1 Samenstelling 

3.2.1.1 Residenten 

Naam Dr. Katlijn Van Mulders  

Specialisatie Geriater (Medisch diensthoofd geriatrie)  

 

 

 

Naam Dr. Ate Mertens  

Specialisatie Geriater  

 

 

 

Naam Dr. Vinciane Guyssens  

Specialisatie Geriater  

 

 

 

Naam Dr. Dien Mertens  

Specialisatie Geriater  

 

 

3.2.1.2 Stagiair - assistent 

In functie van het aanbod, kan het medisch team versterkt worden door een stagiair geneeskunde 
en/of assistent inwendige ziekten. Zij staan steeds onder direct toezicht van een geriater. 

3.2.1.3 Secretariaat 

Centraal afsprakenbureau:  

Telefoon 052 25 25 05 

Openingsuren 08u00 – 20u00 
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3.2.2 Consultatie-uren 

Consultaties gebeuren op het geriatrisch dagziekenhuis. Het geriatrisch dagziekenhuis is geopend van 
maandag tot donderdag en dit telkens van 8u tot 16u. 

Consultaties van de geheugenraadpleging vinden plaats op maandagnamiddag. 

3.2.3 Indicaties voor een geriatrisch consult 

Ambulant doorverwijzing via huisarts t.g.v.: valproblematiek, verminderde functionaliteit, cognitieve 
achteruitgang, geheugenproblematiek en diagnostische uitwerking. 

3.2.4 Doorverwijzing  

 Via aanvraag gericht aan geriater; 

 Via interne liaison; 

 Wordt gepland via medisch secretariaat of na telefonisch overleg met geriater. 

3.2.5 Deelname aan multidisciplinaire consultaties 

3.2.5.1 MOC (zie 2.2.3) 

3.2.5.2 Geheugenraadpleging (zie 2.3.1.2) 

3.2.5.3 Valkliniek (zie 2.3.1.3)  

3.2.5.4 Endocrinologie: osteoporoseraadpleging 

Wordt opgestart in campus Zele 2023-2024 

  

http://www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/kindergeneesk
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3.3 De afdeling geriatrie 

3.3.1 Organogram Geriatrie 1 – campus Dendermonde 

Document: Bereik van dienstverlening G1  

Document: afdelingsdoelstellingen G1 

3.3.1.1 Hoofdverpleegkundige 

 

Naam Dieter Van Damme 
 

 

Opleidingsniveau Gegradueerd verpleegkundige en postgraduaat hoofdverpleegkundige  

 

E-mail dieter.vandamme@azsintblasius.be   

3.3.1.2 Adjunct hoofdverpleegkundige 

Naam Veerle Van Eynde 
 

Opleidingsniveau 
 

Gegradueerd verpleegkundige met bijzondere beroepstitel van  
verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie  
en postgraduaat hoofdverpleegkundige 

E-mail veerle.vaneynde@azsintblasius.be  

 

3.3.1.3 Verpleegkundig team 

Toegekende omkadering: 16.5 VTE 

Ingevulde omkadering (situatie 1/12/2022): 16.9 VTE 

 

 

 
 

  

  

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/d53f112a-bac6-4569-8fe6-e8bf975beae2
http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/110a6823-e5d8-4d33-98d6-0c71636bcb13
mailto:dieter.vandamme@azsintblasius.be
mailto:veerle.vaneynde@azsintblasius.be
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3.3.2 Organogram Geriatrie 2 – campus Dendermonde 

Document: Bereik van dienstverlening G2  

Document: afdelingsdoelstellingen G2 

3.3.2.1 Hoofdverpleegkundige 

 

Naam Dieter Van Damme  

Opleidingsniveau Gegradueerd verpleegkundige en postgraduaat hoofdverpleegkundige  

  

E-mail dieter.vandamme@azsintblasius.be   

3.3.2.2 Verpleegkundig team 

Toegekende omkadering: 16.7 VTE 

Ingevulde omkadering (situatie 1/12/2022): 15.8 VTE 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/e269d7b7-e6b4-41de-b6f6-71b730e28c7b
http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/86eb0f64-08bc-46b4-96ff-54ed5a2b1766
mailto:dieter.vandamme@azsintblasius.be
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3.3.3 Organogram Geriatrie 3  

Document: Bereik van dienstverlening G3  

Document: afdelingsdoelstellingen G3 

3.3.3.1 Hoofdverpleegkundige 

 

Naam Bart Plaetinck  

Opleidingsniveau Gegradueerd verpleegkundige met de bijzondere beroepstitel van 
verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie + kaderopleiding 

 

  

E-mail Bart.plaetinck@azsintblasius.be   

3.3.3.2 Verpleegkundig team 

Toegekende omkadering: 16.1 VTE 

Ingevulde omkadering (situatie 1/12/2022): 16.2 VTE 

 

 

 

 
 

  

  

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/cbb68af4-c360-4ef3-a2a1-2ba40c7d882f
http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/40f25001-d64b-495b-81fc-04807f31ce3f
mailto:Bart.plaetinck@azsintblasius.be
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3.3.4 Doelgroep 

De afdeling geriatrie richt zich tot de geriatrische patiënten (zie Beschrijving van de doelgroep van het 
zorgprogramma geriatrie) waarbij een opname in het ziekenhuis met minimum één overnachting 
vereist is. 

3.3.5 Opname- en ontslagbeleid  

3.3.5.1 Opname 

Geriatrische patiënten kunnen opgenomen worden via spoed, via doorverwijzing huisarts of via een 
transfer van een ander zorgcentra na advies van de geriater. 

Mogelijke indicaties zijn: 

 Somatische disfunctie 

 Cognitieve problematiek 

 Sociale problematiek  

 Psychische problematiek 

 Voedingsobservaties 

 … 

De opsomming van de hierboven genoemde aandoeningen, onderzoeken en behandelingen op de 
afdeling geriatrie is niet limitatief. 

Er werd ook afgestapt van het routinematig uitvoeren van onderzoeken bij elke nieuwe patiënt. De 
behandelende arts vraagt per patiënt, individueel de onderzoeken aan. 

3.3.5.2 Ontslag 

Patiënten mogen naar huis van zodra hun toestand dit toelaat en de thuisomgeving beschikt over de 
nodige ondersteuning en informatie om de zorg thuis verder te zetten. Dit gebeurt steeds na overleg 
met de geriater. 

De sociaal verpleegkundige wordt van bij de opname van de patiënt betrokken bij de verdere 
zorgplanning. 

Patiënten worden wekelijks opgevolgd via de cel verblijfsbeleid. Deze beoogt een optimale 
doorstroom van patiënten vanuit de spoedafdeling naar de verpleegeenheid of van een acute dienst 
naar een andere specifieke dienst (revalidatie, palliatieve, psychiatrie), maar tegelijk wordt een goed 
voorbereid ontslag uit het ziekenhuis beoogd. Wekelijks wordt hun verantwoorde ligduur opgevolgd 
door het hoofd van opnameplanning, het hoofd van patiëntenbegeleiding, de hoofdverpleegkundige 
van de eenheid en een directielid. 

3.3.6 Werkingsmodaliteiten 

3.3.6.1 Medisch 

 Zaalronde 

De effectieve zaalronde is bedoeld om alle patiënten, op een systematische manier ten gronde te 
onderzoeken. Patiënten worden op basis van vooraf verzamelde gegevens klinisch onderzocht en 
krijgen de kans om vragen te stellen aan de arts/hoofdverpleegkundige. De grote behandellijnen 
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worden hier meegedeeld en onderzoeken worden op deze momenten aangevraagd. Het is ook tijdens 
deze zaalrondes dat de diagnose, behandeling, prognose en een eventueel ontslag met de patiënt en 
eventueel familieleden worden besproken. 

Deze zaalronde gebeurt dagelijks.  

Deze gebeurt door de afdelingsarts (of zijn vervanger, met minstens de kwalificatie van 
geneesheerspecialist in opleiding, dus GEEN stagiair geneeskunde) en de hoofdverpleegkundige (of 
zijn/haar vervanger). 

Tijdens de zaalronde brengt de hoofdverpleegkundige alle aanvragen in orde (labo’s, aanpassen EMV-
medicatievoorschrift, aanpassen infusen, verwijderen sondes, telefonische afspraken, regelen 
ontslagen,…). 

Het afwerken van de medische orders gebeurt binnen een tijdsspanne van twee uur. 
Medicatieaanpassingen (van medicatie buiten de afdelingsvoorraad) voor diezelfde dag zijn afhankelijk 
van de levertijd van apotheek. 

Wanneer de arts een snellere afhandeling wenst dient hij dit expliciet te melden. 

 Wachtdiensten/permanentie geriaters 

Wachtdienst: De wachtlijst is terug te vinden op het intranet. 

Permanentie zaaltoer: In onderling overleg wisselen de geriaters tussen de verschillende geriatrische 
afdelingen. 

Permanentie adviezen spoed: De geriater van wacht is tevens beschikbaar voor adviezen te geven op 
de spoedafdeling. 

3.3.6.2 Verpleegkundig  

 Dienstshiften op de geriatrische afdelingen 

Dienst Code Uren Pauze Afdelingen  

Vroegdienst 02 6u30 – 14u36 30 min G1, G2, G3 

Dagdienst 11 

12 

21 

348 

7u30 – 15u46  

7u30 – 16u00 

8u00 – 16u10 

3u48 (te plannen 
tussen 5:00 en 
23:59)  

40 min 

54 min 

34 min 

/ 

G1,G2,G3 

G1, G2 

G3 

G1, G2 

 

Laatdienst 72 

80 

12u54 – 21u00 

13u54 – 22u00 

30 min 

30 min 

G1, G2 

G1, G2, G3 

Nachtdienst 91 21u45 – 6u45 Zonder onderbreking G1, G2, G3 

 
 
 

 

http://sbdinfsv510:8002/SBD.WachtlijstenGeneesheren.Web/WachtlijstenGeneesheren.aspx
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 Dagindeling voor de patiënten 

7:00 Controle vitale parameters, bloedafnames 

Start verzorging bij patiënten die bepaalde onderzoeken of ingrepen moeten 
ondergaan. 

07:30 Ontbijt + medicatie controle en toediening 

08:45 Start verzorging van patiënten 

11:30 Middagmaal 

12:15 Start middagverzorging, toediening medicatie, IV 

14:15 Namiddagverzorging + controle van vitale parameters 

16:40 Avondeten 

18:30 Start avondverzorging + installeren van de patiënten voor de nachtrust 

22:00 Start nachtdienst en nachtronde 

Controle vitale parameters volgens noodzaak, toedienen IV medicatie 
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 Dagindeling per shift  

Vroegdienst 
 Patiëntenoverdracht tussen de nachtdienst en de vroegdienst 

 Toedienen ochtendmedicatie en uitvoeren van bloedafnames 

 Controle dagboek bijzondere aandachtspunten 

 Verzorging  

 Patiëntenoverdracht tussen de vroegdienst en de dagdienst 

 Ontbijt voorbereiden, opdienen, hulp bij voeding, afdienen, registratie 
voedingsblad 

 Verzorging + wondzorg 

 Nazorg van de patiënt (zo nodig nagels knippen, haarwassing, voetwassing, 
mondverzorging, …) 

 Kamer opruimen 

 Orde in de spoelruimte (waskommen afwassen en afdrogen, linnenzakken 
vervangen, verzorgingswagen en linnenwagen aanvullen, …) 

 Bedside registreren 

 Middagmedicatie toedienen 

 Middagmaal opdienen, hulp bij voeding, afdienen, registratie voedingsblad 

 Bij toegewezen patiënten eventuele infusen vervangen, aerosols toedienen, 
parametercontrole,… 

 Eventuele inspuitingen geven, ECG nemen en noteren op volgbladen 

 Opvolgen medische orders 

 Patiënt installeren voor de middagrust, incontinentiemateriaal vervangen, 
wisselhouding geven . 

 Patiëntenoverdracht 

Dagdienst  Speciale aandacht voor toegewezen patiënten 

 Ontbijt opdienen, hulp bij voeding, afdienen 

 Patiënten-overdracht 

 Verzorging, hulp bij hygiënische zorgen en nazorg: nagels knippen, 
mondverzorging, ... 

 Bedden verschonen en kamers opruimen 

 Orde in de spoelruimte, verzorgingswagen aanvullen, linnenwagen 
aanvullen, linnenzakken vervangen,…) 

 Middagmaal opdienen, hulp bij voeding, afdienen 

 Hulp bij middagverzorging (incontinentiemateriaal vervangen, 
parametercontrole, dossier aanvullen,…) 

Laatdienst  Patiënten-overdracht 

 Namiddagverzorging, parametercontrole, patiënten opzetten, 
incontinentiemateriaal vervangen, aerosols toedienen,… 

 Op dinsdag gewichtscontrole tenzij anders aangegeven bv. dagelijks 
bij hartfalen 

 Verzorgingswagen aanvullen en opruimen. 

 Namiddagmedicatie toedienen 

 Avondmaal hulp bij voeding + registratie 

 Avondtoer (patiënten in bed leggen, water aanvullen, 
incontinentiemateriaal verversen, wisselhouding,…) 

 Avondmedicatie toedienen 
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 Dossiers bedside aanvullen 

 Patiënten-overdracht van laatdienst naar nachtdienst 

 Kaartjes ophangen van patiënten die nuchter moeten blijven 

Nachtdienst  Patiëntenronde van 22u (comfort van de patiënten verzorgen, bedpan 
aanreiken, incontinentiemateriaal verversen, eventueel medicatie 
toedienen, …) 

 Medicatie klaarzetten voor 24u  

 Patiëntenronde van 24u (incontinentiemateriaal verversen, eventueel 
op WC-stoel installeren, perfusies vervangen volgens tijdschema, 
Patiënten comfortabel leggen, wisselhouding, laten drinken,…) 

 Patiëntendossiers aanvullen en patiëntenklevers bestellen 

 Patiëntenronde van 3.30u (comfort van de patiënten verzorgen, 
bedpan aanreiken, incontinentiemateriaal verversen, eventueel 
medicatie toedienen, …) 

 Patiëntenronde van 5.30u (comfort van de patiënten verzorgen, 
bedpan aanreiken, incontinentiemateriaal verversen, eventueel 
medicatie toedienen, …) 

 Nuchter glycemie controle  

 Patiënten-overdracht van nachtdienst naar vroegdienst 

 Invullen KWS geplande ontslagen, bestellen van etiketten 

Verantwoordelijke 
dagdienst  

(= vervanging 
hoofdverpleegkundige) 

 Algemene coördinatie op de afdeling 

 Patiënten opzoeken en problemen doorgeven aan de arts of de 
assistent 

 Multidisciplinair overleg bijwonen en invullen in KWS. 

 Opnames en ontslagen regelen in samenspraak met de bevoegde arts 
en de sociaal verpleegkundige 

 De toestellen controleren en bij defecten laten herstellen 

 De voorraden controleren, deze aanvullen of contact opnemen met 
de Logistieke Dienst 

 Bij afwezigheid van een personeelslid, de opvang door een ander 
personeelslid laten verzekeren 

 Contact met de familie van de patiënten 

 Dienst-overdracht 

 Verpleegkundige dossiers in orde brengen en aanvullen 

 Consulten bespreken 

 Doktersronde begeleiden en toerboek in orde brengen, eventueel 
doorgeven aan verpleegkundige met laatdienst volgens SLA 

 

 Patiëntentoewijzing 

Op de afdeling geriatrie wordt gewerkt volgens een systeem van patiëntentoewijzing, aangepast aan 
de mogelijkheden van iedere afdeling. 

Vroegdienst, dagdienst, laatdienst zijn verantwoordelijk voor de observatie en overdracht, 
geneesmiddelencontrole en toediening bij toegewezen patiënten. 
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Wanneer bij de patiënt bepaalde ingrepen of onderzoeken zijn gepland, moet deze patiënt eerst 
verzorgd worden. 

Deze verantwoordelijkheden omvatten: 

 De totale hygiënische zorgen aan de patiënt; 

 Opvolgen van parameters bloeddruk, pols, T°, zuurstofsaturatie, pijn, symptoommanagement; 

 De wondzorg; 

 De voeding; 

 De schriftelijke (via het verslag in het verpleegdossier) en de mondelinge rapportering 
(overdracht bij shiftwissel); 

 De medicatie controle, paraferen en toedienen aan toegewezen patiënten. 

3.3.7 Opdrachtverklaring verpleegkundigen geriatrie 

“De geriatrische patiënt naar een grotere zelfredzaamheid of welbevinden begeleiden.” 

 De verpleegkundige anamnese 

Door middel van een gesprek met de geriatrische patiënt en zijn familie en/of mantelzorger informatie 

verzamelen i.v.m. de voorgeschiedenis, mobiliteit/zelfredzaamheid, slikproblemen,  afhankelijkheid 

eten en hygiëne, allergieën, thuismedicatie (polyfarmacie),… . Het anamnesegesprek wordt aangevuld 

door de schriftelijke bronnen meegegeven door de verwijzer (meestal huisarts) en door observatie. 

Het geriatrisch assessment is het vertrekpunt waaraan al de zorgen worden vastgehecht. 

 

 Verzorgingsplan opstellen 

Voor iedere geriatrische patiënt wordt een verzorgingsplan opgesteld met concrete haalbare 

doelstellingen en dit in afspraak met de familie en huisarts.  

 

 Evalueren van het verzorgingsplan door het team 

Men evalueert of dat wat de geriatrische patiënt wenst, ook effectief bereikt wordt. Men evalueert 

ook waar moet worden bijgestuurd. 

3.3.8 Overleg- en communicatiestructuren 

3.3.8.1 Zaalronde 

De artsen hebben dagelijks een zaalronde waarbij de patiënten worden geherevalueerd en het beleid 
wordt aangepast. De aanpassing van het beleid wordt rechtstreeks in het patiëntendossier (KWS) 
geplaatst via medische orders en opvolgnota’s.  

3.3.8.2 Verpleegkundige overdracht 

Op de afdeling is er dagelijks een overdrachtsmoment voor verpleegkundigen tijdens de shiftwissel. 
Dit wordt gedaan om de nodige informatie i.v.m. beleid en verzorging van patiënten door te geven. 
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Tijdstippen: 

 06u30 

 08u00 

 14u00 

 21u45 

3.3.8.3 Multidisciplinaire patiëntenbespreking 

Het doel van het teamoverleg is om op basis van multidisciplinaire gegevens tot een holistisch beeld 
te komen van de patiënt. Op basis hiervan wordt een zorgplan op maat gemaakt, wordt de zorg 
bijgestuurd en het ontslag voorbereid en gepland. 

Aangezien het teamoverleg slechts éénmaal per week plaatsvindt, is het vaak noodzakelijk dat er ook 
los van deze wekelijkse bijeenkomsten nauw wordt samengewerkt en overlegd tussen de verschillende 
disciplines. Het teamoverleg dient als synthesemoment. 

Deze uren zijn bindend, het is de taak van elk lid om erop toe te zien dat deze tijden gerespecteerd 
worden. Vaste locatie voor dit gebeuren is de kinézaal van de dienst geriatrie. 

Dienst G1 op dinsdag van 11u30 tot 12u30 

Dienst G2 op woensdag van 11u30 tot 12u30 

Dienst G3 op donderdag van 11u30u tot 12u30 

Het multidisciplinair overleg gebeurt met een vast team, dat naar noodzaak kan aangevuld worden 
met bijkomende disciplines. 

Vast team: 

 Afdelingsarts (dr. Ate Mertens, dr. Dien Mertens, dr. Vinciane Guyssens en dr. Katlijn Van 
Mulders) 

 Hoofdverpleegkundige (of vervanger) 

 Ergotherapeut / kinesitherapeut 

 Sociaal verpleegkundige 

 Psycholoog 

 Diëtiste 

 

Aanvulling van het vaste team: 

Het vaste team kan op vraag van een teamlid, de patiënt zelf, de familie of een professionele 
zorgverlener uitgebreid worden met o.a.: 

 Lid van het palliatief support team 

 Huisarts 

 Geneesheer specialist 

 Dienst Zingeving en pastorale zorg 

 Logopediste 
 

Rapportering van dit overleg is terug te vinden in het patiëntendossier. 
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3.3.8.4 Georganiseerde contactmomenten voor de families met de sociale dienst en geriater 

Geriatrie is een afdeling waar naast het informeren van de patiënt ook het informeren van familie en 
vertrouwenspersonen zeer belangrijk is. Patiënten met dementie kunnen de info die ze op de 
doktersronde krijgen niet reproduceren naar hun familie, palliatieve patiënten zijn vaak niet in staat 
hun wil te uiten,…  Met de spreekuren van de geriaters willen we een structuur aanreiken om de familie 
te woord te staan, waardoor de communicatie efficiënter en effectiever kan gebeuren, in een private 
sfeer. Verpleegkundigen zullen de familie blijven te woord staan i.v.m. zorgproblemen en toelichting 
geven bij medische zaken. Diagnosemededeling blijft echter steeds bij de arts. Op deze manier kan 
men uiteraard niet alle noden aan informatie opvangen. Er zullen steeds situaties zijn die ad hoc dienen 
gecommuniceerd te worden. De familie heeft de mogelijkheid de arts wekelijks te spreken. Dit kan 
telefonisch, op de kamer of in het doktersbureau.  

Het tijdstip van het spreekuur is per geriater individueel bepaald: 

 

 Dr. Van Mulders K. Dinsdag- en woensdagnamiddag 
 

 Dr. Mertens A. Maandag- en donderdagnamiddag 
 

 Dr. Mertens D. Dinsdag- en donderdagnamiddag 
 

 Dr. Guyssens V. Dinsdag- en donderdagnamiddag 
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3.4 Daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt – campus Dendermonde 

3.4.1 Organogram en samenstelling 

3.4.1.1 Hoofdverpleegkundige 

Naam Dieter Van Damme  

Opleidingsniveau Gegradueerd verpleegkundige en postgraduaat hoofdverpleegkundige   

 

E-mail dieter.vandamme@azsintblasius.be   

 

3.4.1.2 Multidisciplinair team 

Omkadering o.b.v. norm: 3.56 VTE 

Ingevulde omkadering (situatie 1/12/2022): 3.3 VTE 

 

3.4.2 Doelgroep 

De daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt streeft er naar de 75-plussers een maximale, 
kwaliteitsvolle zorgverstrekking te bieden en zo de traditionele ziekenhuisopnames te vermijden of te 
beperken. Dit door een diagnose te stellen, een behandeling te geven of een revalidatie overdag te 
organiseren. 

De geriatrische patiënt kan gedurende één dag opgenomen worden in het geriatrisch dagziekenhuis 
voor een aantal specifieke zorgtrajecten: 

 Geheugenstoornissen 

 Gangstoornissen en vallen (uitwerking valkliniek) 

 Pijn en kwetsbaarheid geassocieerd aan veroudering  

 Revalidatie in de brede zin 

 Peroperatief geriatrisch consult 

 Opvolging hartfalen 

 Consult voor opname WZC (D-profiel) 

 Behandeling van osteoporose 

 Diagnostische uitwerking van geriatrische syndromen 

 Behandeling van anemie 

mailto:dieter.vandamme@azsintblasius.be
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 Orthopedische opvolging 

 Toedienen van bloed en bloedderivaten 

 CT-scan met nefroprotectie (diagnostische uitwerking) 

 Plaatsen en vervangen van suprapubische sonde 

Geriatrische patiënten die op één dag meerdere onderzoeken moeten hebben zoals bv. labo, ECG, 
duplex, CT-scan, NMR-scan, botscan, botmeting bij osteoporose, echografie en een maag- en 
darmonderzoek kunnen daarvoor terecht in het geriatrisch dagziekenhuis. Deze onderzoeken worden 
vooraf gepland.  

3.4.3 Opname- en ontslagbeleid  

3.4.3.1 Opname 

 De huisarts of geneesheer-specialist neemt contact op met de geriater en beschrijft de vraag. 

 De geriater vult de aanvraag in in het KWS (via HOS). De opname zelf wordt geregeld door het 
secretariaat of via de verpleegkundige van het GDZH (afhankelijk van de dringendheid). 

 De verpleegkundige van het secretariaat of de verpleegkundige van het GDZH contacteert 
patiënt, familie, rusthuis of huisarts over de dag van opname en de geplande onderzoeken 
waarbij vermeld wordt of de patiënt al dan niet nuchter moet zijn. 

3.4.3.2 Ontslag 

 Wanneer de onderzoeken beëindigd zijn, neemt de verpleegkundige contact op met de 
verantwoordelijke geriater zodat hij/zij een gesprek met de patiënt of familie kan voeren;  

 Zo nodig maakt de verpleegkundige en/of secretaresse geriatrisch dagcentrum nieuwe 
afspraken indien de patiënt nog eens moet terugkeren voor aanvullende onderzoeken of 
observatie; 

 De verpleegkundige brengt de familie of het vervoer op de hoogte wanneer de patiënt mag 
afgehaald worden;  

 Er wordt contact genomen met het woonzorgcentrum om eventuele aanpassingen te 
bespreken of geplande opvolging. 
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3.4.4 Geriatrische evaluatie en revalidatie 

Multidisciplinair geriatrisch assessment: 
 

Functioneel, fysisch, psychisch en sociaal. 
Als basis gebruiken we de Belgian Minimum Screeningtools for 
Comprehensive Geriatric Assessment. 

 
Diagnostisch aanbod 
 

 

Geheugenkliniek (diagnostiek) Neuropsychologische testen, CT of NMR hersenen, consult 
neurologie en psychiatrie.  
Gericht op zowel primaire diagnostiek als follow-up na 6 
maanden, 12 maanden, etc.  
 

Valkliniek Screening valrisico (Berg-Balance scale) 
Uitwerking door cardiologie, ergotherapeut en kinésist 
Instructies valpreventie 
 

Belastende onderzoeken 
 

Gastroscopie  
Coloscopie  
Plaatsen PEG-sonde 
Cystoscopie 
Plaatsen suprapubische sonde  
Sternumpunctie  
Pleurapunctie  
Ascitespunctie  
Stenting blaas 
Botox blaas 
… 
 

Medisch technische diagnostische 
procedures gedurende 1 dag 
 

Labo  
Radiologie/echo  
Echo hart  
Longfunctie  

  
Follow-up geriatrisch problematieken 
 

Voetkliniek 
Diabetes (zelfcontrole)  
Dieetadvies 
 

Therapeutisch zorgaanbod 
 

 

Bloedtransfusie  
IV medicatietoediening Aclasta osteoporose 

Nefroprotectie 
 
 

Revalidatieaanbod  
Voortzetting van multidisciplinaire 
revalidatie gedurende een korte tijdspanne  

Bv. ergo, kine, logo post CVA 
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3.4.5 Werkingsmodaliteiten dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt 

3.4.5.1 Bereikbaarheid en openingsuren 

Het geriatrisch dagziekenhuis is van maandag tem donderdag open vanaf 8u00 tot 16u00 en bevindt 
zich op het gelijkvloers van az Sint-Blasius, campus Dendermonde (route 116). 

3.4.5.2 Verloop van een dagopname 

 De patiënt schrijft zich in via de kiosk aan het onthaal. Met het volgticket kan de patiënt naar 
het loket gaan waar de patiëntenklevers en het naambandje worden afgedrukt. Het 
naambandje wordt ook aangedaan; 

 De patiënt komt naar het GDZH (route 116); 

 Een sticker wordt aangebracht in het opnameboek en de gegevens worden verder aangevuld; 

 De verantwoordelijke verpleegkundige brengt de geriater op de hoogte en volgt de planning 
nauwkeurig op. Zo nodig worden bijkomende onderzoeken geregeld; 

 Men controleert de vitale parameters bij alle patiënten: RR, pols en gewicht; 

 Nuchtere patiënten worden verder opgevolgd. De verpleegkundige voorziet ook ontbijt of 
middagmaal en neemt daarvoor contact op met de keuken voor een extra maaltijdplateau al 
dan niet met een specifiek dieet; 

 Wanneer de onderzoeken beëindigd zijn, neemt de verpleegkundige contact op met de 
verantwoordelijke geriater zodat die een gesprek met de patiënt of familie kan voeren; 

 Zo nodig maakt de verpleegkundige nieuwe afspraken (opnameplanner) indien de patiënt nog 
eens moet terugkeren voor aanvullende onderzoeken of voor observatie; 

 De verpleegkundige brengt de familie of vervoer op de hoogte wanneer de patiënt mag 
afgehaald worden; 

 De patiënt wordt uitgeschreven op het GDZH via het aanwezigheidsbeeld in KWS: de patiënt 
wordt uitgeschreven onder zijn nummer en op het exacte uur van vertrek; 

 Als een patiënt niet komt, wordt dit in een opvolgnota genoteerd samen met de reden van 
afwezigheid; 

 Wanneer het onderzoek volledig afgerond is, wordt aan de huisarts een voorstel tot 
behandeling en/of een overzicht van de te nemen maatregelen toegestuurd. 
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3.5 Interne liaison geriatrie/ geriatrisch support team 

3.5.1 Situering interne geriatrische liaison 

De toenemende vergrijzing van de bevolking zal logischerwijze leiden tot een toename van de 
gehospitaliseerde patiënten met een geriatrisch profiel. De prevalentie van oudere zorgvragers op 
niet-geriatrische diensten ligt zeer hoog. In ons ziekenhuis zijn 1/4e van de gehospitaliseerde patiënten 
ouder dan 75 jaar (excl. de diensten G en Moeder en kind). 

Ouderenzorg behoort steeds meer en meer tot het takenpakket van iedere professionele zorgverlener. 
De complexe zorg voor de oudere zorgvrager, valt echter vaak buiten de specifieke competentie van 
deze gespecialiseerde diensten. De outcome van gespecialiseerde hoogkwalitatieve interventies die 
op de niet-geriatrische diensten gebeuren bij oudere zorgvragers kan hierdoor in het gedrang komen.  

3.5.2 Organogram en samenstelling 

3.5.2.1 Hoofdverpleegkundige 

 

Naam Dieter Van Damme  

Opleidingsniveau Gegradueerd verpleegkundige en postgraduaat hoofdverpleegkundige   

 

E-mail dieter.vandamme@azsintblasius.be   

 

 

3.5.2.2 Verpleegkundig en verzorgend team 

Omkadering obv norm: 2.95 VTE 

Ingevulde omkadering (situatie 1/12/2022): 3.4 VTE 

 

 

 

mailto:dieter.vandamme@azsintblasius.be
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3.5.3 Doelgroep 

Alle verblijvende patiënten met een geriatrisch zorgprofiel die niet op een geriatrische afdeling 
gehospitaliseerd zijn. 

3.5.4 Diagnostisch en therapeutisch aanbod 

De interne geriatrische liaisonfunctie, waarbij een multidisciplinair team adviezen formuleert voor 
patiënten met een geriatrisch zorgprofiel, moet de kwaliteit van zorg en de outcome van deze 
patiënten verbeteren. Het geriatrisch liaison team wil de niet-geriatrische diensten helpen bij het 
vroegtijdig identificeren van patiënten met een geriatrisch risicoprofiel. 

Het team zal tevens gericht advies geven en ondersteuning bieden om deze patiëntengroep de meest 
aangepaste zorg te verlenen. Via deze aanpak moet ook de hospitalisatie efficiënter kunnen verlopen. 

Sensibilisering en responsabilisering van alle zorgverleners betreffende de zorgverlening van 
geriatrische patiënten vormt ook een belangrijke doelstelling van het geriatrisch liaison team. 

3.5.5 Werkingsmodaliteiten 

De concrete werking verloopt volgens het volgende 4-stappenplan (zie ook procedure GST aanvraag): 

3.5.5.1 Stap 1: Scoren van het geriatrisch risicoprofiel van een geriatrische patiënt op een niet-
geriatrische afdeling 

 De verpleegkundige van de afdeling screent iedere patiënt > 75 jaar door middel van het 
Geriatrisch Risicoprofiel Instrument (GRP). Dit gebeurt direct bij opname op de afdeling; 

 Het gebruikte instrument is ontwikkeld door het Centrum voor Ziekenhuis– en 
Verplegingswetenschappen en de dienst geriatrie binnen het U.Z. Leuven waar het ook 
gebruikt wordt als identificatie-instrument voor de patiënten met een geriatrisch risicoprofiel; 

 Het instrument bestaat uit 5 vragen. Ze gaan over de mogelijke probleemgebieden: cognitieve 
status, woonsituatie, stappen en vallen, hospitalisatie en medicatiegebruik. Afhankelijk van 
het antwoord wordt er een totaalscore toegewezen van minimaal 0 en maximaal 6. De GRP is 
positief vanaf een score ≥ 2 of bij een score 1 op vallen; 

 

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/4bbf71ba-6eaa-41f6-8dc7-6329e68367d8
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 Bij een GRP score ≥ 2 en indien nodig bespreekt de GST-medewerker de score met de 
behandelende arts; 

 Bij een negatieve GRP score kan de diensteigen verpleegkundige en/of arts bij noodzaak een 
aanvraag richten aan het geriatrisch liaisonteam; 

 Contactopname dient te gebeuren binnen de 72u na opname. 
o via telefoon:  

 Verpleegkundige GST: 2136 
 Ergotherapeute GST: 2061 

 

3.5.5.2 Stap 2: Verzamelen van GRP-score 

 Via het KWS wordt een lijst getrokken van alle patiënten met een leeftijd van ≥75jaar; 

 In Excel wordt een triage uitgevoerd waardoor enkel de patiënten met het hierboven 
beschreven profiel worden geselecteerd. Hierbij worden de GRP-scores vermeld; 

 De medewerker van het interne liaison controleert de GRP-scores en trieert volgens afspraken 
die niet in het Excel verwerkt kunnen worden (manueel). 

3.5.5.3 Stap 3 : Interventie van het liaisonteam 

 De geriatrische medewerker van het liaisonteam voert een uitgebreid en gericht geriatrisch 
assessment uit volgens BMGST (Belgian Minimum Geriatric Tools) en bespreekt de resultaten 
met de geriater; 

 Indien nodig evalueert de geriater van het liaison team in overleg met de behandelende arts 
de medische problematiek en de co-morbiditeit; 

 Waar nodig dient een bijkomende evaluatie te gebeuren door de ergotherapeut, sociaal 
verpleegkundige, kinesitherapeut, psychologe, logopediste en/of diëtiste; 

 De bevindingen worden besproken binnen het liaisonteam en vervolgens geregistreerd in het 
elektronisch medisch dossier van het ziekenhuis dat raadpleegbaar is door de artsen en 
verpleegkundigen van de aanvragende dienst; 

 Binnen de 72u na aanvraag komt een lid van het intern liaisonteam bij de patiënt voor het 
uitvoeren van een assessment; 

 De coördinatie gebeurt door de liaisonteam medewerker; 

 Bij een positieve screening door het liaisonteam zullen zij aanbevelingen geven aan het 
zorgteam of zal de patiënt overgebracht worden naar de G-dienst of wordt hij later teruggezien 
in het geriatrisch dagziekenhuis. 

 

3.5.5.4 Stap 4 : Opvolging van liaisonteam advies 

 Het liaisonteam voorziet nieuwe opvolgingen indien de patiënt opnieuw volgens 
bovenstaande criteria wordt gehospitaliseerd (niet bij heropname en recente uitwerking door 
geriater <3maand);  

 Op individuele vraag is extra opvolging mogelijk. 

3.5.6 Screeningsinstrumenten 

BMGST   

file://///sbd.local/public/doorgeefluik/Onco%20-%20Geriatrie/BMGST/A4_BGMST.doc
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3.5.7 Overleg- en communicatiestructuren 

3.5.7.1 Multidisciplinair overleg 

Het GST teamoverleg vindt éénmaal per week plaats, samen met de geriater en de medewerkers 
interne liaison op dinsdagnamiddag . 

De verpleegkundige interne liaison heeft overleg met de sociaal verpleegkundige, de ergotherapeut, 
de kinesist, medewerker dienst zingeving en pastorale zorg , de psycholoog en de diëtiste volgens de 
noden van de patiënt. 

Het advies wordt in het KWS geformuleerd en op de afdeling gegeven. Er wordt een pluridisciplinair 
zorgplan opgesteld met diagnose, behandeling en eventuele revalidatie in vermeld. Binnen een week 
volgt er een teambespreking. Zo nodig wordt contact genomen met de behandelende arts van het 
zorgcentrum.  
Er worden ook aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van de huisarts. 

3.5.8 Permanente werkgroep geriatrie 

3.5.8.1 Afvaardiging per zorgcentrum 

Elke afdeling voorziet een aantal verpleegkundigen die deelnemen aan de geriatrische werkgroep. 
Deze werkgroepleden geven de vergaarde informatie door aan de medewerkers van hun afdeling.  

3.5.8.2 Werking 

 
Voor de werkgroepleden geriatrie wordt twee keer per jaar een bijscholing georganiseerd. De inhoud 
van de bijscholingen wordt opgesteld door de leden van de interne liaison geriatrie.  
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3.6 Externe liaison geriatrie 

De externe liaison heeft als doel de continuïteit van de zorg te optimaliseren en zo onnodige opnames 
te vermijden. Er is hiervoor dan ook een samenwerking met huisartsenkringen, WZC, diensten voor 
thuisverzorging en centra voor dagverzorging.  

3.6.1 Organogram en samenstelling 

3.6.1.1 Ontslagmanager 

Naam Nadine De Clercq   

Opleidingsniveau Sociaal verpleegkundige, BANABA zorgmanagement  

  

E-mail nadine.declercq@azsintblasius.be 
  

 

3.6.2 Ontslagmanagement 

Ontslagmanagement is de gefaseerde en gestructureerde ontslagvoorbereiding die start bij de 
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 re-integratie in het thuismilieu. 

In ons ziekenhuis wordt ontslagmanagement sinds mei 1998 geïntegreerd in de dagelijkse werking van 
de sociale dienst. Hiertoe volgden een aantal sociaal verpleegkundigen een opleiding over 
ontslagmanagement.  

Vandaag de dag kunnen we stellen dat ontslagmanagement een cultuur, een ‘zorgconcept’ is binnen 
ons ziekenhuis. Ontslagmanagement vormt op meerdere vlakken een absolute meerwaarde binnen 
onze dienstverlening. 

Omdat we starten met ontslagmanagement van bij het begin van de opname, kunnen we snel inspelen 
op problemen die zich stellen, en komen we tegemoet aan de steeds kortere ligduur. Ook beogen we 
via de principes van ontslagmanagement tot een kwaliteitsverbetering te komen van enerzijds de zorg 
die geboden wordt in het ziekenhuis, maar anderzijds ook van de doorstroom van informatie naar 
extramurale diensten.  

Dankzij ontslagmanagement hebben we binnen ons ziekenhuis een meer multidisciplinaire 
samenwerking verkregen, waardoor verschillende zorgverleners beter op elkaar zijn ingesteld. Een 
voorbeeld hiervan is de teamwerking die rond CVA patiënten is ontstaan dankzij het hanteren van de 
principes van ontslagmanagement. Maar ook de opstart van multidisciplinaire overlegmomenten op 
de acute verpleegafdelingen zijn mooie voorbeelden van het inbedden van multidisciplinaire 
samenwerking. 

 

 

mailto:nadine.declercq@azsintblasius.be
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3.6.3 Werkingsmodaliteiten 

De inclusiecriteria van het ontslagmanagement zijn verwerkt in het zorgdossier van  KWS. Het invullen 
van  de zorgdefinitie “ontslagprognose” genereert automatisch de opdracht voor interventie van de 
sociale dienst. 

De zorgdefinitie “ontslagprognose” in KWS wordt ingevuld bij opname op de afdeling, ten laatste 24 
uur na opname.  

 

De zorgdefinitie bestaat uit: 

 Ontslag naar huis mogelijk: Hierbij heeft patiënt geen moeilijkheden of is hij reeds voldoende 
ondersteund. Ontslag naar huis houdt zowel terugkeer naar huis in, als terugkeer naar WZC of 
andere definitieve opname. 

 Patiënt heeft, na ontslag, hulp nodig van derden (thuiszorg): Er dient bijvoorbeeld een 
thuisverpleegkundige ingeschakeld te worden of de patiënt heeft zelf vragen i.v.m. thuishulp. 
Anderzijds kan het ook een inschatting zijn van de verpleging dat dit gewenst/noodzakelijk is 
(bv. een verwaarloosde patiënt, de patiënt geeft aan nog geen thuishulp te hebben maar zou 
dit beter wel hebben, …).  

 Patiënt kan tijdelijk geen trappen doen: hieronder vallen alle items i.v.m. mobiliteit 
(moeilijkheden i.v.m. transfers, trappen, …).  

 Patiënt ‘kan/zou best’ naar een residentiële opvang gaan: nieuwe opname in WZC, kortverblijf, 
…  

 Ontslag naar een perifeer ziekenhuis noodzakelijk: transfer naar een ander ziekenhuis, UZ, …  

 Nog onbekend: dit wordt enkel aangeduid indien er nog geen zicht is op de thuissituatie, hierbij 
wordt dan ook ‘geen contact met sociaal werker nodig’ aangeduid en achteraf opnieuw 
geëvalueerd en aangepast. 

 Ontslag naar revalidatiecentrum noodzakelijk: indien de patiënt een operatie/ behandeling 
heeft gehad waardoor ontslag naar huis moeilijk lijkt. Hierbij wordt er gekeken naar een 
revalidatiecentrum, hersteloord, …  

 Transfer naar verlengde psychiatrische zorg: indien aanvraag psychiatrie noodzakelijk zou zijn 
(transfer a-dienst binnen het ziekenhuis, transfer naar een andere psychiatrische instelling, …).  

 De psychische zorg laat niet toe dat de patiënt 24 uur alleen kan blijven: minder van 
toepassing.  

 Opvolging van het gezin is noodzakelijk: vooral van toepassing op de diensten pediatrie en 
materniteit. 

 Verdere gespecialiseerde psychiatrische hulpverlening: opname in een andere psychiatrische 
instelling/ psychiatrische thuiszorg.  

De sociale dienst ontvangt via werklijsten in KWS  de aanvragen en er wordt een sociaal dossier 
geopend in KWS  voor de patiënt. Hierin schrijft de sociaal verpleegkundige zijn/haar bevindingen 
verkregen uit gesprekken met de patiënt, de familie en eventuele extramurale diensten. Vervolgens 
wordt dit besproken op de teamvergaderingen. 

Wanneer zich in de loop van de opname een wijziging voordoet in de medische toestand of in de 
opvangmogelijkheden in de thuissituatie, dan wordt dit steeds doorgegeven aan de sociale dienst. 

Op basis van het overleg van de sociaal verpleegkundige met patiënt, naasten, thuiszorgdiensten en 
hulpverleners binnen het ziekenhuis, zijn er 3 mogelijkheden: 
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(1) Er is geen extra hulp vereist voor ontslag: 

De hoofdverpleegkundige regelt verder het ontslag van de patiënt. 

(2) Patiënt kan naar huis mits het inschakelen van extra thuishulp: 

De ontslagdatum wordt bepaald in overleg met arts, hoofdverpleegkundige, patiënt en familie. 
Er moet rekening gehouden worden met de tijd die nodig is om de nodige diensten in te 
schakelen.  

De sociaal verpleegkundige zorgt voor het aanvragen van thuiszorgdiensten en materiaal. 
Indien nodig zorgt zij ook voor ambulante therapie. 

(3) Patiënt kan niet naar huis:  

De sociaal verpleegkundige bespreekt met patiënt, familie, arts en hoofdverpleegkundige de 
alternatieven (interne verwijzing, herstelverlof, RVT, kortverblijf, …). De sociaal 
verpleegkundige heeft ook aandacht voor het verwerkingsproces bij patiënt en familie dat 
gepaard kan gaan met het niet meer naar huis kunnen terugkeren (verdriet, boosheid, …). 
Afhankelijk van de beslissing zal de sociaal verpleegkundige de nodige stappen ondernemen. 

3.6.4 Niveaus van ontslagmanagement 

De methodiek van ontslagmanagement moet op 3 niveaus werken: 

3.6.4.1 Microniveau  

Dit situeert zich rond de individuele patiënt. 

 Teamvergadering of multidisciplinair overleg: 
De teamvergadering is een vast overlegmoment dat wekelijks doorgaat. Op deze vergadering 
is de arts, de hoofdverpleegkundige, de sociaal verpleegkundige, de ergotherapeut, de 
kinesitherapeut, de logopediste en evt. de psychologe aanwezig. Hierin wordt o.a. de 
medische toestand, de thuissituatie en de toekomst van elke patiënt besproken. 
 

 Informele overlegmomenten: 
a. Intern: patiënt en familie, (hoofd)verpleegkundige, behandelende arts, 

kine/ergo/logo/psychologe, … 
b. Extern: huisarts, thuiszorgdiensten, rusthuizen, … 

 Thuiszorgteam: 
Bij patiënten met een zwaar zorgprofiel of een moeilijke thuissituatie wordt een 
thuiszorgteam gepland. Het thuiszorgteam heeft als doel tot concrete afspraken te komen 
om de opvang thuis goed te laten verlopen.  
Op een thuiszorgteam worden volgende personen uitgenodigd: patiënt en familie, 
hoofdverpleegkundige, sociaal verpleegkundige, thuiszorgcoördinator, 
thuisverpleegkundige, thuiszorgdiensten, dienst maatschappelijk werk mutualiteit en de 
huisarts. 

3.6.4.2 Mesoniveau 

Dit betekent dat er ziekenhuisbreed gewerkt wordt aan het creëren van een cultuur die de continuïteit 
van zorg bevordert en bewaakt, zodat ontslagmanagement op microniveau efficiënt en effectief kan 
uitgevoerd worden. 
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 SLA ontslagmanagement 

De toepassing van ziekenhuisbrede afspraken omtrent ontslagmanagement.  

Procedure 

 Infoavond geplande orthopedieoperaties 

Deze infoavond is multidisciplinair, en geeft de kans aan de sociale dienst om alle thuiszorg- 
en opvangmogelijkheden te bespreken en aanvragen al op te starten voor de opname van de 
patiënt. 

3.6.4.3 Macro Niveau 

Een goede samenwerking met thuiszorgdiensten en andere extramurale voorzieningen is cruciaal met 
het oog op continuïteit van zorg en hervalpreventie. 

 Vertegenwoordiging van externe liaison in de cluster zorg van ELZ Dender (ook deelname 
huisarts) 

 Afsluiten van een samenwerkingsconvenant tussen ons ziekenhuis en de thuiszorg 

 Afsluiten van een samenwerkingsconvenant tussen ons ziekenhuis en de woon- en 
zorgcentra 

 Overlegvergadering tussen WZC’s, diensten geriatrie en SP-diensten: 

Het doel van dit overleg is informatie uitwisselen en de samenwerking zo optimaal mogelijk 
laten verlopen. 

 Bij elke interne procedure waarbij ontslagvoorbereiding noodzakelijk is, wordt de sociale 
dienst betrokken en wordt dit ook overlegd met de thuiszorg en de residentiële instellingen. 

Bv. uitwerken van een patiëntenbrochure voor sondevoeding, medicatieproject bij opname en 
ontslag, … 

3.6.5 Overzicht van de samenwerkingsakkoorden  

 Samenwerkingsconvenant met de thuiszorg (ondertekening dd 24-03-2009) 

 Samenwerkingsconvenant WZC (ondertekening dd 11/10/2012)

http://infoland.sbd.local/iprova/Portal/#/document/034bd89e-e9dc-4346-89f5-334a13993e3c
file:///M:/Transmurale%20Zorg/Samenwerkingsovereenkomsten/Samenwerkingsconvenant%20OVOSIT/Samenwerkingsconvenant%20Arr%20Dendermonde%20def%20versie.doc
file:///M:/Zorgprogrammas%20en%20overheidsprojecten/Zorgprogramma's/ZP%20Geriatrie/Functie%20Geriatrisch%20dagziekenhuis/Rapport%20FOD%20VVVL/2012/Bekendmaking/Bijlage%208%20Definitief%20samenwerkingsconvenant%20WZC%20AZSB.DOCX


 Waardering door klanten 
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4.1 Beoordelingsbladen (enkel bij tevredenheid enquête) 

Beoordelingsbladen zijn formulieren met specifieke vragenlijsten. De items die aan bod komen zijn 
gerelateerd aan de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en aan de betrokken afdeling en 
omvatten: 

 Algemene gegevens 

 Opname en onthaal 

 Verblijfsafdeling: artsen, verpleegkundigen, andere zorgverleners 

 Andere zorgafdelingen 

 Voeding/schoonmaak en hersteldienst 

 Bezoek en rust 

 Ontslagvoorbereiding 

 Algemeen oordeel 

4.1.1 Doelstelling 

Patiëntgerichte service is één van onze betrachtingen. Daarom wordt aan patiënten gevraagd om bij 
ontslag een vragenlijst in te vullen. Dankzij hun bevindingen, suggesties en bemerkingen kunnen wij 
als organisatie daar waar nodig wijzigingen aanbrengen om nog beter aan de wensen van de 
toekomstige patiënten tegemoet te komen. 

4.1.2 Methodiek 

Op het einde van een opname krijgen patiënten de kans om een beoordelingsblad in te vullen en op 
die manier hun ervaringen mee te delen. Deze beoordelingsbladen zijn terug te vinden in de 
onthaalbrochure of te verkrijgen aan het onthaal. Na invullen kunnen ze afgegeven worden aan de 
dienst onthaal of gedeponeerd worden in één van de blauwe brievenbussen. Er is ook de mogelijkheid 
om het formulier thuis in te vullen en achteraf op te sturen onder gesloten omslag. 

De beoordelingsbladen worden gedurende heel het jaar meegegeven  (i.t.t. de tevredenheidsmeting 
in hoofdstuk 6.3). De ziekenhuisbrede responsgraad is hier wel laag, met name minder dan 5%. 

De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Indien deze werkwijze geen voldoening biedt, kan de patiënt of zijn familie zich wenden tot de 
ombudsdienst. Vragen, klachten of suggesties kunnen voorgelegd worden via brief, e-mail, telefoon of 
persoonlijk gesprek. 

De ombudspersoon informeert de patiënt voor en na de behandeling van de klacht en probeert op een 
constructieve manier samen met de patiënt en de betrokken medewerkers tot een antwoord, 
oplossing of consensus te komen. 

Verblijvende en ambulante patiënten kunnen beoordelingsbladen invullen. Er is een continue 
registratie van deze beoordelingsbladen. Deze wordt samengevat in kwartaalrapporten die 
systematisch geagendeerd en besproken worden op de directievergadering. 
Tevredenheidspercentages van lager dan 80% leiden tot actiepunten die opgenomen worden in 
bovenvermeld overzicht. 
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4.2 Huisartsen 

Er wordt feedback gevraagd in de contactcommissie.  

4.3 Tevredenheidsmeting voor patiënten 

4.3.1 Gegevensverzameling 

Sinds enkele jaren doet az Sint-Blasius mee aan de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP). Dit is een 
wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die bestaat uit vragen die peilen naar de mening van 
patiënten over de zorg die ze kregen. Er wordt o.a. gepeild naar de informatieverstrekking, wijze van 
omgang met de patiënt, privacy, veilige zorg, pijn, ontslag uit het ziekenhuis, …  

De tevredenheidsmeting bevat dezelfde vragen als de beoordelingsbladen. De patiënt kan kiezen 
tussen “nooit”, “soms”, “meestal” en “altijd. Voor de algemene beoordeling geeft men een cijfer van 
0 tot 10. Tot slot wordt er ook bevraagd of men het ziekenhuis zou aanraden aan hun vrienden en 
familie. Hierbij kan men kiezen tussen “zeker niet”, “waarschijnlijk niet”, “waarschijnlijk wel” en “zeker 
wel”.  

De meting vindt 2x per jaar plaats, 1 x in het voorjaar en 1x in het najaar. De responsgraad bij deze 
meting voor alle verblijfsafdelingen samen bevindt zich rond de 30%. 

4.3.2 Resultaten 

De resultaten worden in een individueel overleg gerapporteerd aan de leidinggevenden van de 
verschillende verpleegafdelingen en aan de betrokken ondersteunende diensten. Een gedetailleerd 
rapport wordt daarbij overgemaakt. Voor de patiëntentevredenheid wordt een verpleegafdeling 
vergeleken met het gemiddelde van het ziekenhuis. De resultaten maken deel uit van de 
beleidsinformatie van de afdeling en dienen als dusdanig ook vertaald te worden in de beleidsplannen. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 Bijlagen 
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5.1 Bijlage 1: Missie en visie 

“Als toonaangevende regionale zorgorganisatie zorgen we samen voor de best mogelijke 
gezondheid van de bevolking” 
 
Deze missie focust zich op vier kwadranten: 

 Een uitmuntende veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening en een positieve zorgbeleving. 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de bevolking, waaronder 
primaire, secundaire en tertiaire preventie. 

 Het welzijn, arbeidsvreugde en engagement van arts en medewerker. 

 Het verantwoord omgaan met middelen. 
 
Onze zorg is medisch verantwoord: 

 Voor elk onderzoek, elke behandeling of ingreep dient het medisch verantwoord te zijn dat dit 
onderzoek, deze behandeling of ingreep plaats vindt. 

 Bovendien dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, deze behandeling of 
ingreep plaats vindt in ons algemeen ziekenhuis. 

 Elke zorg dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit is zonder meer ook het geval voor 
vernieuwende onderzoeken of behandelingen, zoals minimaal-invasieve procedures 
(werkwijzen). Om de wetenschappelijke onderbouw van onze zorgverlening te verhogen werd 
gekozen om klinische paden te ontwikkelen. 

 
Onze zorg is toegankelijk voor iedereen: 

 Ons ziekenhuis garandeert courante basis specialistische zorg voor elke patiënt. In bepaalde 
domeinen (disciplines) is er ruimte voor hoog specialistische geneeskunde. 

 We bieden zorg aan elke patiënt, ongeacht diens religieuze of filosofische overtuiging of diens 
culturele eigenheid. 

 Binnen het kader van de financiële leefbaarheid van het ziekenhuis hebben we oog voor de 
financiële mogelijkheden van elk één; dit voor zover de overheid tijdige en adequate 
financiering voorziet. 

 
We hebben aandacht voor de noden en de beleving: 

 Onze aandacht gaat evenzeer naar het objectieve gezondheidsprobleem als naar de 
subjectieve verwachtingen, de beleving, het aanvoelen en de impact op het functioneren van 
de persoon. 

 Aandacht schenken betekent voor ons: actief zorgen voor, energie investeren in, en een 
attente houding aannemen. 

 
Van elke patiënt: 

 De wensen en belangen van onze patiënten kennen en behartigen – binnen de context van de 
medisch verantwoorde zorg – is onze allereerste opdracht. 

 We zien onze patiënten als evenwaardige en actieve partners, die medeverantwoordelijk zijn 
voor het welslagen van het genezingsproces. 

 Ook met de wensen en belangen van familieleden van onze patiënten wordt rekening 
gehouden, voor zover ze verenigbaar zijn met de belangen van de patiënten zelf. 

 Deze visie bepaalt onze organisatiestructuur (zorgcentra) en onze werkwijzen (klinische paden 
en Service Level Agreements). 
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5.2 Blasius Identiteit – Blasius richting & Blasius wijze 
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• minimale hiërarchie – directie en leidinggevenden als managers, leiders 
en experten die medewerkers coachen in het realiseren van de Blasius 
Richting

VERWACHT LEIDERSCHAP

• in ons werk vertrekken we vanuit onze waarden; ze zijn kenmerkend voor 
onze identiteit en bepalen onze houding en ons werkgedrag. 

• we zijn betrokken

• we zijn deskundig

• we zijn gedreven

• we zijn innovatief

• we zijn betrouwbaar

VERWACHT WERKGEDRAG

• we vertrekken vanuit het luisteren naar de klant
• we werken in de Blasius Richting systematisch en wetenschappelijk 
onderbouwd volgens de PDCA-cyclus: we hebben een verbeterplan, we 
voeren uit, we meten, we volgen op en we verbeteren
• we verbeteren zowel individueel als samen én over de afdelingen heen

VERWACHTE AANPAK

• we maken acties meetbaar, maken resultaten zichtbaar, volgen ze op, 
sturen bij en streven naar uitmuntende resultaten

VERWACHTE METINGEN



 

2022 - Pluridisciplinair geriatrisch handboek - website  51 

 

5.3 Bijlage 3: Strategische visie 

STRATEGISCHE VISIE 

 
Als toonaangevende regionale zorgorganisatie zorgen we samen voor de best mogelijke 
gezondheid van onze bevolking. Bij de uitrol van onze strategie willen we de ambitie van 
regionale aanwezigheid en innovatie duidelijk waarmaken. 
 

We definiëren 3 duidelijke strategische werven : 
  

Werf 1 - Regionale aanwezigheid : az Sint-Blasius biedt zorg aan in de dichte omgeving en zorgt ervoor 
dat bevolking/ de patiënten niet steeds naar de centrale campus moeten voor het totale ambulante 
aanbod. We trachten het poliklinische ambulant aanbod te verhogen. Het groeien in de regio moet 
ervoor zorgen dat we ons marktaandeel verduurzamen en verhogen waar mogelijk/wenselijk om op 
die manier incontournable te zijn. 
  

Deze regionale aanwezigheid vertaalt zich in de volgende 3 deelprojecten : 
1)    Duurzaam Zorgcentrum Zele 

2)    Duurzaam Zorgcentrum Dendermonde 

3)    Het exploreren van de mogelijkheid van een bijkomende HUB : locatie, aanbod, …? 

Bij de uitwerking van deze projecten dienen we aandacht te hebben voor samenwerking met 
huisartsen, eerstelijnszorg, andere zorgverleners, WZC, …. 
 
Werf 2 - Digitalisering Zorg/Innovatie : De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. De zorg op 
afstand en de aandacht voor de individuele monitoring van onze patiënten krijgt hierin zeker een 
plaats. De keuzes van welke tools en apps we willen gaan implementeren wordt belangrijk in ons 
toekomstige zorgaanbod 
  

Werf 3 - Uitbreiden van de samenwerking eerstelijnszorg : Teneinde de kwaliteit van beschikbare 
resultaten van de steeds verder groeiende ambulante en chronische patiëntengroepen te borgen, zal 
samen met alle betrokken stakeholders onderzocht worden welk aanbod van dienstverlening naar de 
eerstelijn kan geboden worden. 
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5.4 Focus doelstellingen 

SAMEN BETER WORDEN – FOCUS 2022  

WE ZIJN PATIËNTGERICHT 

- We verbeteren de kwaliteit van onze contacten met 
patiënten en familie 

o we bepalen het verbeterpotentieel voor de 5 
bouwstenen voor een betekenisvol contact 

o we voeren een transversale verbeterworkshop uit 
m.b.t. het informeren van patiënten over kostprijs 

WE ZIJN KLINISCH PERFORMANT 

- We volgen minimum 1 specifieke klinische indicator per 
discipline op en sturen bij op basis van de resultaten 

- We selecteren afdelingsspecifieke verbeteracties i.k.v. het 
correct bepalen van vitale parameters. 

- We selecteren afdelingsspecifieke verbeteracties i.k.v. een 
correcte medicatietoediening. 

- We selecteren afdelingsspecifieke verbeteracties i.k.v. een 
patiëntveilige manier van communiceren. 

- We gaan rationeel om met antibiotica op vlak van verbruik en 
profylaxe  

- We documenteren de medische zorgverlening, bewaken en 
verbeteren de kwaliteit van de medische patiëntendossiers: 
tijdig initieel assessment, tijdig reassessment, tijdige 
volledige ontslagbrief, tijdige volledige checklist veilige 
heelkunde, deelname aan het multidisciplinair dossierreview 
ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntendossiers 

- We breiden het digitale patiëntendossier verder uit:  
o we rollen het elektronisch medicatie voorschrift 

verder uit 
o we implementeren het KWS zorgdossier 

OK/recovery, toestel koppeling 
o we implementeren het interprofessioneel dossier 

Pijnkliniek 
o we ontwikkelen de modulaire verpleegkundige 

anamese 
- We implementeren de elektronische labo-aanvraag 

(cyberlab) 
- We bereiden ons voor op de JCI-audit 2022 

WE NEMEN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR 
DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING 

- We verduurzamen ons bestaande marktaandeel en verhogen 

ons marktaandeel qua opnames in geselecteerde gemeentes 

in de regio 

- We vaccineren ons maximaal voor influenza 
- We vaccineren ons maximaal voor COVID 
- We werken het transmuraal zorgpad hartfalen verder uit ism 

ELZ 
- We helpen mee aan het verbeteren van de outcome van de 

indicatoren Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 
- We starten screeningprogramma’s op in overleg met de 

huisartsen 
- We werken mee aan lokale preventieprogramma’s 
- We bevorderen de kennis bij de bevolking, huisartsen en 1ste 

lijnszorg 
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WE DRAGEN ZORG VOOR ELKAAR 

- We selecteren verbeteracties in opvolging van de 
medewerkerstevredenheidsmeting en werken deze uit 

- We bieden iedere medewerker een jaargesprek 
- Elke medewerker krijgt de mogelijkheid om de eigen planning 

en tellers te consulteren en digitaal shiftwijzigingen en 
afwezigheden aan te vragen via Employee Self Service (ESS) 

- Elke afdeling krijgt de mogelijkheid om binnen bepaalde 
grenzen in te stappen in zelfroostering." 

- We bieden een goede stageplaats aan voor studenten 
geneeskunde, HAIO’s en ASO’s en optimaliseren het onthaal 
van artsen en stagiairs geneeskunde 

- Artsen engageren zich in wetenschappelijke en 
opleidingsactiviteit waarbij elke discipline minimaal 5-jaarlijks 
een publicatie of presentatie op een (inter)nationale 
wetenschappelijke vergadering heeft 

- Artsen engageren zich in wetenschappelijke en 
opleidingsactiviteit waarbij ½ de van de medische disciplines 
een stagemeester heeft  

- We optimaliseren de infrastructuur voor medewerkers en 
artsen en luisteren naar de stem van de klant, medewerker 
en organisatie bij het uitvoeren van het masterplan bouwen 
en verbouwen 

- We zorgen ervoor dat verdiepende stages op een 
kwaliteitsvolle manier verlopen 

WE GAAN VERANTWOORD OM MET MIDDELEN 

- We creëren waarde en gaan verantwoord om met middelen 
om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg te kunnen 
garanderen: 

o We rationaliseren materiaalgebruik door het 
implementeren van een traceersysteem voor 
instrumenten(sets) 

o We breiden het digitale registratie van prestaties 
verder uit: we implementeren de module XDE 
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5.5 Waarden ziekenhuis 
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