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Vragen

Indien u na het lezen van deze brochure nog 
verder vragen hebt kunt u steeds terecht bij: 

• Coördinator Geriatrisch zorgprogramma: 
 Heidi Himpe 056 / 62 39 58

Infobrochure 
GERIATRIE

Auteur: Dienst Geriatrie
Publicatiedatum: Februari 2020
Doc: 5670

Contact

Geriatrie 1: 056/ 62 30 50

Telefoonnummer onthaal: 056/ 62 31 11

Interne Liaison 
geriatrie 



Wat doet het IL Geriatrie?

Aan de hand van een korte vragenlijst (geriatrisch 
screeningsinstrument) krijgen wij een beeld van 
uw situatie bij  ziekenhuisopname. Op basis van 
deze antwoorden zal het IL Geriatrie al dan niet 
een bezoek brengen ter kennismaking. 

Afhankelijk hiervan wordt er een gesprek gevoerd 
om meer informatie te verzamelen over:

 • uw zelfstandigheid in huis en omgeving

 • uw hulp thuis

 • uw voeding en gewicht

 • uw geheugen

 • uw gemoedstoestand

 • uw mobiliteit

 • uw zicht en gehoor.

Bijkomend kunnen er nog extra onderzoeken 
plaatsvinden om bepaalde problemen beter te 
beschrijven. 

Eventueel verwijzen we u hiervoor door naar de 
afdeling Geriatrie.

We zijn te bereiken via:
056/ 62 30 50

geriatrie.interne.liaison@ziekenhuiswaregem.be 

Doelstelling van het IL Geriatrie

Het IL Geriatrie heeft als doel de kwaliteit van de 
zorg voor de patiënt boven de 75 jaar te verbeteren. 
Sommige 75-plussers hebben specifieke noden 
en problemen. Het IL Geriatrie wil hieraan tege-
moet komen, zodat de oudere patiënt van een 
gepaste zorg kan genieten.

Samen met u proberen wij risicofactoren 
(vb. risico op vallen, ondergewicht …) en leeftijds-
gebonden problemen (bv. gehoors-vermindering, 
geheugenproblemen …) in kaart te brengen.

In overleg met u, zoeken wij hoe we de risico’s 
kunnen beperken en hoe we de leeftijdsgebonden 
problemen kunnen aanpakken.

Uiteindelijk streven wij naar een optimaal herstel 
van uw functioneren, met een zo groot mogelijke 
zelfredzaamheid en levenskwaliteit.

Voor wie staat het IL Geriatrie ter 
beschikking?

 • Alle 75-plussers in het ziekenhuis die op een  
  niet-geriatrische afdeling verblijven en waarbij  
  risicofactoren of leeftijdsgebonden
    problemen hebben.

 • Uw behandelende arts en het team van   
    de niet-geriatrische afdeling

 • Uw huisarts en/of de thuiszorgdiensten

Wat is het IL Geriatrie? 

Zowel in het ziekenhuis als in de samen-
leving neemt het aantal ouderen snel 
toe. Dit brengt een aantal specifieke 
ziekten, behoeften en noden met zich 
mee. Om hieraan tegemoet te komen, 
besliste de overheid om in elk ziekenhuis 
een interne liaison geriatrie op te starten. 

De interne liaison geriatrie bestaat uit 
een multidisciplinair team dat specifieke 
zorg aanbiedt voor de oudere patiënt. 

Ons team bestaat uit:

 • Geriater: Dr. Barbara Vandervennet, 
  Dr. Jozefien Delaere

 • Coördinator Geriatrisch Zorgprogramma:            
  Heidi Himpe

 • Geriatrisch verpleegkundige: Petra Martens,  
  Carine Lagrange

 • Ergotherapeuten:
   Dorine Degreef, Lien Braeckevelt

 • Kinesitherapeuten: 
  Eva Casteur, Katrijn Debeuckelaere 


