
Dementie in AZ Turnhout



Overzicht indeling

• Afdeling Geriatrie

• Consultatie

• Dagziekenhuis Geriatrie

• InterneLiaisonGeriatrie

• Varia 



Opvang en detectie op de afdeling Geriatrie

• Op de afdeling Geriatrie  vindt er een screening delier 

plaats welke ook wordt opgenomen in het Klinisch Pad.

• Deze screening houdt 3 vragen in:

• Zelfstandig ADL

• Voorgeschiedenis delier

• Cognitieve stoornis

• Bij 1/3 ja = voldoende voor een Klinisch Pad
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Opvang en detectie op de afdeling Geriatrie

• DOS-schaal (Delier en Observatie Schaal)

Verpleegkundigen van de afdeling neemt de schaal af over 

24uur. Bij score van 3 of meer bekijkt arts behandeling en 

neemt hij met familie op hoe patiënt zich in ziekenhuis meer 

op zijn/haar gemak kan voelen d.m.v. spulletjes van thuis of 

dergelijke. Mantelzorgers krijgen een brochure mee met 

uitleg.



Begeleiding bij opname op afdeling Geriatrie

• Klok 

• Scheurkalander

• kastjes op de kamer met slot (rommelgedrag)

• Pictogrammen

• Rooming-in (1-perskamer)

• Fixatie-arm beleid

• Detectiemateriaal vb. optiscan

• onrustdekens/ kussens en verpleegdekens



Begeleiding bij opname op afdeling Geriatrie

• Pyjama

• Intakegesprekken door ergotherapeut

• Testings door ergotherapeut

• Wekelijks fruituurtje georganiseerd door ergotherapeut

• Vrijwilligers voor koffie – wandeling – voetbadje

• Zithoek op Campus Sint Jozef

• Vlinders aan deur ter kamerherkenning

• Folderrek



Begeleiding en detectie bij consultatie

• Bij nieuwe patiënten worden deze eerst op consultatie 

gezien door arts vooraleer testing en onderzoeken op 

dagziekenhuis.

• Opvolging gekende diagnose door arts (medicatie, testing

en terugbetaling medicatie)



Begeleiding en detectie bij dagziekenhuis Geriatrie

• Pre-operatief orthogeriatrie – mensen komen voor 

geplande opname in het dagziekenhuis voor onderzoeken. 

Hier gebeurd ook een geheugentest om het risico op delier 

in te kunnen schatten.

• Nieuwe patiënten komen op dagziekenhuis voor 

onderzoeken naar geheugen (vb hersenscan) en testing

door ergotherapeut (MMSE, ADASCOG, MOCCA, CDM, 

depressieschalen, BADL en IADL). Dit gebeurd zowel met 

patiënt als met familie om een algemeen beeld te kunnen 

vormen.



Detectie InterneLiaisonGeriatrie

• GeriatrischRisicoProfiel screening om risicopatiënten op te 

sporen op niet geriatrische afdelingen. Bij positieve GRP 

komt er van het team ILG iemand langs bij patiënt om 

advies te vormen.

• Bij delier op niet geriatrische afdeling kan een consult 

aangevraagd worden waar de geriatrische arts en team 

van het ILG opvolging en advies geeft.



Varia

• OrthoGeriatrie

Op de afdeling orthopedie worden patiënten mede opgevolgd 

door de geriater wanneer deze een samen met de 

orthopedische klacht ook een geriatrisch profiel hebben. 

• OncoGeriatrie

Is in opbouw om ook hier patiënten met een geriatrisch 

profiel door geriater mede op te laten volgen.



Dank jullie wel voor jullie aandacht.


