AZ-Mol door Kristine Mangelschots
Omgaan met dementie binnen het ziekenhuis
INTERNE LIAISON
Gaat langs bij patiënten (en familie) 75+ op de niet-geriatrische afdelingen. Tijdens een
gesprek/anamnese worden specifieke geriatrische problemen onder de loep genomen, waaronder
cognitie.
In het ziekenhuis proberen we vooral delirant gedrag tijdig te herkennen en/of te voorkomen. Vaak
wordt er kortstondig bij reeds gekende cognitieve problematiek medicamenteuze ondersteuning
geboden (Haldol/Zyprexa). Is niet het gouden ei, maar geeft vooral bij heelkundige ingrepen een
goed resultaat (minder verward, betere en snellere revalidatie)
Ook het mondeling kunnen toelichten aan familie en patiënt zelf is een absolute meerwaarde. We
geven hen tips hoe er mee om te gaan en familie is ook beter voorbereid op eventueel ‘raar’ gedrag
van vader/moeder.
Er wordt bij ernstige problematiek doorverwezen naar het geriatrisch dagziekenhuis.

GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS
Een aparte afdeling binnen het ziekenhuis waar de geriatrische patiënt op een rustige manier zijn
onderzoeken, behandeling of consultatie kan ondergaan.
Er wordt bewust gekozen om maar een beperkt aantal patiënten per dag langs te laten komen. Dit
om de rust te garanderen en prikkels te beperken. Persoonlijke aanpak dragen wij ook hoog in het
vaandel.
We hebben gekozen om de afdeling er huiselijk te laten uitzien. Dwz, er is een kamer met een bed
voorzien indien er nood toe is. Maar onze patiënten krijgen een comfortabele zetel ter beschikking.
Koffie, thee en water is zowel voor patiënten als familie beschikbaar.
Personeel beschikt over een geriatrische beroepstitel en volgt op regelmatige basis bijscholingen
rond het thema dementie. Dit om patiënten en familie correct te kunnen informeren.
Er is een prikbord duidelijk zichtbaar in de gang geplaatst waar activiteiten, georganiseerd door de
(omliggende) gemeenten en organisaties, worden aangekondigd. Brochures en folders liggen binnen
handbereik en mogen meegenomen worden.

Dit was het programma van de G-Academy van mei 2017

08.30u-08.45u : Ontvangst met koffie
08.45u-09.00u: Welkom
09.00u-10.30u: De verschillende vormen van dementie met hun meest voorkomende
symptomen en
Eventuele “behandelingsrichtlijnen” (medicatie, omgang e.d.)
- Dr. Van Son (Neuroloog)
10.30u-11.00u: Pauze
11.00u-11.45u: GDH – geheugenscreening – Benjamin Willekens (verpleegkundige)
11.45u-12.00u: CDM – Ann-Marie Vanbussel en An Dierckx (Ergotherapeuten)
12.00u-13.30u: Middagpauze
13.30u-14.30u: Wat na de diagnose “Dementie”? – Expertisecentrum Dementie
14.30u-15.30u: NPQ – Mieke Bellinkx (Psycholoog)
15.30u-16.30u: Praktische tools in de thuissituatie – De voorzorg

