Wat is het?
Het Franciscus Gasthuis en vlietland ziekenhuis heeft een aantal aanbevelingen uit het rapport
‘Ziekenhuizen en Dementie’ van Alzheimer Nederland vertaald naar de praktijk.
Wat is het doel?
Het doel is om beter voorbereid te zijn op de toename van het aantal oudere patienten in het ziekenhuis
die naast het medische probleem waarvoor ze in het ziekenhuis behandeld worden, ook lijden aan
dementie
Voor wie is het bedoeld?
Er zijn initiatieven gericht op alle oudere patienten in het ziekenhuis, op specifiek de verpleegafdelingen
neurologie en geriatrie, op de geheugenpoli en op het verpleeghuis.
Door wie is het goede voorbeeld ontwikkeld?
De initiatieven zijn ontwikkeld door verschillende disciplines, waarbij de afdelingen geriatrie en
neurologie kartrekkers waren.
Hoe werkt het?
In de kliniek:
Delier screening en Delier unit
Oudere patiënten worden bij opname standaard gescreend op het aanwezig zijn van delier en de klinisch
geriater of geriatrisch verpleegkundige wordt geconsulteerd als er sprake is van (vermoeden op) delier,
waarna de desbetreffende afdeling adviezen krijgt hoe hier mee om te gaan.
Bij ernstige problematiek kan de patiënt worden opgenomen op de speciaal daarvoor op de klinisch
geriatrische afdeling gesitueerde DELIER UNIT. Dit is een afdeling met extra geschoold personeel, altijd
personeel aanwezig en protocollaire benadering van de patiënt waarbij de mantelzorger ook intensief
wordt betrokken.
Geriatrie in consult bij heupoperaties
Voor oudere patiënten met een heupfractuur zorgt de klinisch geriater voor de medische zaken voor,
tijdens en na de ingreep door de chirurg.
GERIATRISCHE TRAUMA UNIT
Er is een GERIATRISCHE TRAUMA UNIT op de locatie Gasthuis; een samenwerking van traumatologen met
klinisch geriaters
Scholing verpleegkundigen
Regelmatig wordt de verpleging geschoold op het gebied van omgaan met dementie.
Huiskamers op verpleegafdelingen, met Fietslabyrinth
Op de afdeling klinische geriatrie is een speciale ruimte ingericht als een soort huiskamer waar een
bezigheidstherapeute haar activiteiten mede richt op deze doelgroep.
Op de afdeling neurologie wordt een huiskamer voorbereid waar oudere patiënten die langer verblijf
nodig hebben op rustige momenten kunnen deelnemen aan activiteiten om verdere geestelijke en
lichamelijke achteruitgang te voorkomen.
Dit huiskamerproject heeft de Anne Marie van der lindenprijs 2020 gewonnen (voor organisatie die een
bijzonder project initiëren). Er komt een Fietslabyrinth; een systeem waarmee patiënten interactieve
fietstochten kunnen maken door steden en natuurgebieden (fiets op locatie achter een computerscherm).
Op de geheugenpolikliniek
Zorgdiagnose en casemanagement
Op de geheugenpolikliniek wordt er in het afsluitende MDO naast een ziekte diagnose ook een
zorgdiagnose gesteld, waarna een casemanager wordt ingeschakeld om de voortgang en het proces te
bewaken.

Buiten het ziekenhuis
Consulten in het verpleeghuis
Diverse specialisten (o.a. de neurologen en geriaters) doen consulten in omliggende
verpleeghuizenwaardoor vaak onnodige ziekenhuis opnames worden voorkomen. De neurologen maken
gebruik van de stroke service waarbij patiënten na een beroerte bij onvoldoende herstel kunnen
revalideren op gespecialiseerde afdelingen binnen een beperkt aantal verpleeghuizen; bij optreden van
cognitieve problemen kunnen die dan in het verpleeghuis nader worden geanalyseerd.
In verpleeghuis Frankeland met een grote populatie Parkinson patienten wordt maandelijks visite gelopen
met de SOG en gespecialiseerde verpleegkundigen wat ook de gang naar het ziekenhuis kan voorkomen.
Wat levert het op?
Bovengenoemde initiatieven hebben geleid tot brede samenwerkingsverbanden zowel binnen als buiten
het ziekenhuis. Informatie gaat zo niet verloren maar blijft behouden binnen de keten
Wat zijn succesfactoren voor implementatie?
Door het enthousiasme van de medewerkers en het vroegtijdig betrekken werkvloer bij het initiatief
Contact
Afd geriatrie Franciscus Gasthuis en Vlietland TEL 010 4616161
PSB Franciscus Gasthuis en vlietland tel 010 4616700

