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Wie zijn we?
Waarvoor kun je bij ons terecht?

Wat doen wij?
Uit onderzoek blijkt dat 81% van alle 75plussers op een niet geriatrische dienst
wordt opgenomen. Hierdoor komen veel
zorgverleners in contact met een oudere
zorgvrager.
Het GST is een mobiel team binnen ons
ziekenhuis met een specifieke geriatrische
expertise. Als team komen wij langs bij
hoogrisico-patiënten vanaf 75 jaar op nietgeriatrische diensten. Bij deze patiënten
zullen wij een globaal assessment uitvoeren waarna multidisciplinaire adviezen
geformuleerd worden. Deze adviezen kunnen nuttig zijn voor het verpleegkundige
team, de behandelende arts alsook voor
andere disciplines en de huisarts.
Concreet geven wij onder andere advies
bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognitieve problemen
Vrijheidbeperkende maatregelen
Valpreventie – mobiliteit
Decubituspreventie
Hulpmiddelen
Incontinentie
ADL
Positionering
Wondzorg
Mogelijke overname naar een geriatrische eenheid i.o.m. de geriater

Takenpakket:
Het takenpakket van het GST bestaat uit
volgende componenten:
• Comprehensive Geriatric Assessment
(CGA) bij de hoog-risicopatiënten
• Aanvullende en uitgebreide evaluatie
door ergotherapeut
• Wekelijks overleg met de geriater
(op donderdag)
• Formuleren van adviezen en aanbevelingen voor behandelend team alsook
huisarts
• Sensibilisering voor geriatrische zorgcultuur
• Voorzien van opleidingen
• Implementatie van regionale en nationale richtlijnen
Wij werken graag interdisciplinair en verwijzen door naar diëtist, logopedist, sociale
dienst, kinesist, pastor, PST, interne liaison
psychiatrie of psycholoog wanneer zinvol.

Hoe kun je ons advies vragen?
Geriatrisch Risico Profiel
Alle opgenomen 75-plussers worden gescreend op eventuele geriatrische zorgproblemen. Dit gebeurt via een Geriatrisch
Risicoprofiel.
Deze score berust op vijf criteria en geeft
een aanduiding van de fragiliteit van de
oudere patiënt. Bij een score vanaf 2/6
spreekt men over een positief geriatrisch
risicoprofiel en kan de patiënt opgevolgd
worden door het GST.
Criteria
Is er een cognitieve stoornis
aanwezig?
Is de patiënt alleenwonend
of is er geen hulp mogelijk
van inwonende partner
/familielid?
Gaan de transfers moeizaam
of is de patiënt de voorbije 6
maanden gevallen?
Is de patiënt gehospitaliseerd geweest de voorbije 3
maanden?
Gebruikt de patiënt 5 of
meer geneesmiddelen?
Totaal
GST aanvraag
Terug te vinden op Hartlink
-> Programma’s patiënten
-> Aanvraag GST

2 pt
1 pt

1 pt
1 pt
1 pt
/6 pt

