HET ZORGPROGRAMMA GERIATRIE
De zorgverlening van het AZ Jan Palfijn
Gent richt zich voor een belangrijk deel op
de geriatrische patiënt. 75-plussers kunnen
vertrouwen op onze specifieke ervaring
en gebruik maken van het aanbod vanuit
het ‘zorgprogramma geriatrie’. De Interne
Liaison Geriatrie maakt deel uit van dit
zorgprogramma.
Onze

geriatrische

Een medewerker van onze Interne
Liaison Geriatrie kwam bij u op bezoek.
U werd bezocht door:
........................................................................

screening

........................................................................

ondersteuning

Heeft u nog vragen?
Via de contactgegevens onderaan kunt

patiënten

kunnen

u het team bereiken.

advies

daarnaast ook een beroep doen op:
``gespecialiseerde consultaties

deskundigheid

bij een geriater
``snelle en persoonlijke zorg in het Dagziekenhuis Geriatrie
``deskundige verzorging
op onze verpleegafdelingen
op onze revalidatie-afdelingen
``ondersteuning en screening door de
externe liaison geriatrie
Het ziekenhuis werkt hiervoor nauw samen
met andere zorginstellingen zoals woon- en
zorgcentra, lokale dienstencentra en het UZ
Gent.

Interne Liaison Geriatrie (ILG)
T +32 (0)9 224 87 47
Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be
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``begeleiding bij herstel

Geriatrie
Interne Liaison
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

INTERNE LIAISON GERIATRIE (ILG)

DOEL VAN ILG

HET ILG-TEAM BIJ U OP BEZOEK

De Interne Liaison Geriatrie (ILG) bestaat uit

``Geriatrisch advies bieden aan geriatrische

Als u ouder bent dan 75 jaar en verblijft

een gespecialiseerd team van ziekenhuis-

patiënten die verblijven op een niet-

op een niet-geriatrische afdeling, krijgt u

medewerkers en geriaters. Zij gaan langs bij

geriatrische afdeling. Zo worden ook deze

een bezoek van een medewerker van het

patiënten ouder dan 75 jaar, die opgenomen

75-plussers omringd met geriatrische zorg

ILG-team.

zijn op een niet-geriatrische afdeling.

en begeleiding die is afgestemd op hun
situatie.

Het team bestaat uit:
``een geriater-geneesheer
``een verpleegkundig coördinator

``Geriatrisch advies bieden aan de behandelende arts.
``Opsporen van geriatrische ‘risicopatiënten’

Aan de hand van een korte vragenlijst
wordt geëvalueerd of u een geriatrisch
risicoprofiel heeft. Heeft u meer risico op
vallen? Is uw voeding goed? ... Nadien kan

``een verpleegkundige

op niet-geriatrische afdelingen. Specifieke

eventueel

``een ergotherapeut

problemen zoals valaccidenten of onder-

gebeuren.

een

uitgebreidere

screening

voeding worden zo sneller ontdekt en
Het team werkt samen met:
``een kinesist
``een logopedist
``een diëtist

begeleid.
``Advies verlenen aan de omgeving van de
patiënt zoals de familie of de mantelzorger.

De bevindingen worden besproken en als
advies overgemaakt aan uw behandelende
arts en aan de afdeling waar u verblijft.

``Sensibilisering van medewerkers en artsen

``een maatschappelijk werker

binnen het ziekenhuis over de specifieke

Indien nodig zal het ILG-team zorgen voor

``een psycholoog

noden die geriatrische patiënten hebben.

verdere opvolging tijdens uw verblijf in het
ziekenhuis.

