
TRAJECT GERIATRIE

Stagetraject 

geriatrie



Stage in AZ Sint-Vincentius Deinze

11 afdelingen

1. H2 – algemene chirurgie

2. SP – revalidatie

3. G1 – acute geriatrie

4. G2 – ortho-geriatrie en chronische geriatrie

5. D5 – interne geneeskunde

6. E – pediatrie

7. IZ – intensieve zorgen

8. U1 – spoedgevallen

9. OK – operatiekwartier

10. DMB – medische beeldvorming

11. ME – mobiele equipe

Stagebrochures
https://www.azstvdeinze.be/nl/professionals/st

agiairs-en-

studenten/stages/informatiebrochures

4 trajecten

1. SP (revalidatie)

2. Orthopedie

3. Oncologie

4. Geriatrie

https://www.azstvdeinze.be/nl/professionals/stagiairs-en-studenten/stages/informatiebrochures


Team geriatrie 1

Dr. Mathias Demuynck Hoofdverpleegkundige 

Bart Dereyne



Team geriatrie 2

Dr. Mathias Demuynck Hoofdverpleegkundige 

Brigitte Van Rechem



Multidisciplinair team

• Artsen

• Verpleegkundigen

• Ergotherapeuten

• Kinesitherapeuten

• Logopedisten

• Logistiek medewerkers

• …



Stagementoren



De geriatrische visie

• Totaliteit van de problemen
van een oudere patiënt in kaart 
brengen

• Multidisciplinaire benadering

• Bijzondere aandacht voor 
scharniermomenten
(opname en ontslag) 

• Continuïteit van zorg
is essentieel



Zorgprogramma geriatrie

• Afdeling geriatrie

• Dagziekenhuis geriatrie

• Interne liaison geriatrie

• Externe liaison geriatrie

• Consultatie geriatrie



4

Traject 
geriatrie

G1 – G2 / interne 
liaison / 

dagziekenhuis 
geriatrie

6 weken

Spoed

1 week

Sociale dienst

1 week

Thuisverpleging

1 week

Ten Bosse 
(dagverblijf + 

WZC)

2 weken



Geriatrie Dagziekenhuis Interne liaison

• Specifieke inschakeling 
afdeling

• Klinisch redeneren

• Totaalzorg, naast de 
zorg ook planning 
ontslag …

• Evidence based
handelen en gevolg aan 
geven

• Multidiscipinair overleg 
(MDO)

• Opvolging X patiënt 
(supervisie)

• Eventueel coaching 
studenten werkplekleren

• Management stage

• Specifieke in planning, 
opvolging patiënt

• Assessment

• Opvolging, coördineren 
onderzoeken

• Klinisch redeneren i.f.v. 
educatie pat & adviezen 
thuiszorg/WZC

• Multidisciplinair 
samenwerken

• Assessment

• Contact en 
samenwerking met 
andere afdelingen

• Formuleren adviezen 
afdeling

• Wekelijks teamoverleg



• Hoe verloopt 
opname in WZC / 
DVC

• Transfer WZC -> ZH  
en ZH -> WZC

• Vroegtijdige zorg-
planning in WZC

• Belang 
communicatie 
ziekenhuis-WZC-
DVC

• Opvolging werking 
WZC –
doorstromings-
procedures (ZH 
hygiëne)

• Werking DVC 

Spoed Sociale dienst Thuisverpleging
WZC en andere 

dagverzorgings-

centra

• GRP bepalen

• Opname van een 

patiënt met 

geriatrisch profiel 

(anamnese, 

plannen 

onderzoeken en 

consulten, 

toedienen 

medicatie, 

begeleiden naar 

afdeling …)

• Bijwonen 

gesprekken 

patiënt / 

mantelzorgers

• Multidisciplinaire 

samenwerking: 

verpleging, ergo, 

kine, geriater

• Wekelijks MDO

• Ontslag-

management

• Contact WZC, 

externe zorg-

verleners, familie

• Oudere 

zorgvrager in zijn 

vertrouwde 

omgeving

• Voorbereiding 

transfer naar 

ziekenhuis

• Verderzetting zorg 

na ontslag uit 

ziekenhuis

• Contact met 

huisarts, familie, 

mantelzorgers, 

andere thuiszorg-

diensten



Tot binnenkort!


