Je hebt gesproken
met:

Zowel in het ziekenhuis als in de samenleving
neemt het aantal ouderen snel toe. Dit brengt
een aantal specifieke ziekten, behoeften en
noden met zich mee. Om hieraan tegemoet
te komen, kan het team van de interne liaison
geriatrie een waardevolle bijdrage leveren.

• 		Verpleegkundige:
•		Ergotherapeut:
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Wat is de interne
liaison geriatrie?

• Logopedist:
• Klinisch psycholoog:

De interne liaison geriatrie bestaat uit een
multidisciplinair team dat specifieke zorg
aanbiedt voor de oudere patiënt.

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11
campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11
BTW BE 0428.651.017 - RPR Antwerpen
gzaziekenhuizen@gza.be
www.gzaziekenhuizen.be

Het geriatrisch
zorgprogramma
Interne liaison

Hoe gaan wij te
werk?

Wie zijn wij?

Wie doet wat?

Als je voldoet aan bepaalde criteria en minstens
75 jaar bent, kan je in aanmerking komen voor
een advies van de interne liaison geriatrie. Ons
team komt bij je langs op de kamer en stelt een
aantal vragen. Soms schakelen we verschillende
teamleden in om het advies te optimaliseren.
Het advies wordt meegedeeld aan jou, de
huisarts, behandelend arts en het team van de
verpleegeenheid.

Ons team bestaat uit een arts (geriater), een
verpleegkundige, een ergotherapeut, een
logopedist en een psycholoog. Elke zorgverlener
spitst zich toe op zijn of haar domein en geeft
hierover advies. Op deze manier willen wij de
kwaliteit van de zorg voor de oudere patiënt in
heel het ziekenhuis bevorderen.

• De geriater biedt medische ondersteuning
en is de contactpersoon voor collega-artsen.

Het advies is gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek en jarenlange ervaring.

• De verpleegkundige geeft advies over
specifieke verpleegkundige zorgaspecten.
Elke verpleegeenheid of dienst heeft een
referentiepersoon geriatrie. Hij of zij is
het aanspreekpunt van de afdeling voor
geriatrische problemen.
• De ergotherapeut geeft advies over
hulpmiddelen, aanpassingen in de woning,
valpreventie, e.a. om je zelfstandigheid te
bevorderen en/of te behouden.
• De logopedist wordt ingeschakeld
bij het vermoeden van slik- en/
of voedingsproblemen, taal- en/
of spraakproblemen (andere dan
vertaalproblemen).
• De klinisch psycholoog kan bij een
vermoeden van psychologische problemen,
geheugen- en aandachtsstoornissen advies
geven.

