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Het Geriatrisch Support Team is een team dat bestaat uit:

een verpleegkundige

sociaal verpleegkundigen

ergotherapeuten

een psychologe

een logopediste

een diëtiste

een geriater

WAAROM EEN GERIATRISCH SUPPORT TEAM?
Het team is een wettelijke verplichting in elk ziekenhuis met een dienst geriatrie en heeft de
opdracht de zorg voor de patiënt boven de 75 jaar te ondersteunen in functie van een optimale
ontslagregeling.
Sommige 75-plussers hebben specifieke noden en problemen. Het Geriatrisch Support Team heeft
een adviesfunctie, met het oog op het bewerkstelligen van aangepaste zorg.
De leden van dit team gaan na via een gesprek met de opgenomen 75-plusser of er problemen
zijn, verbonden aan de leeftijd, aan de thuis-situatie of de ziekenhuisopname, zoals bijvoorbeeld
herhaaldelijk vallen, ondervoeding, slik-stoornissen, beginnende dementie, gebrek aan
thuishulp,…
Via de in kaart gebrachte noden, formuleren de teamleden adviezen om eventuele risico’s te
vermijden of problemen aan te pakken. Er wordt gestreefd naar een optimaal herstel met behoud
van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en levenskwaliteit van de patiënt.
Hun adviezen worden overgemaakt aan de patiënt, de familie, de arts of de verpleging van de
afdeling of andere zorgstrekkers.

BIJ WIE KOMT HET TEAM LANGS?
Bij 75-plussers, met specifieke problemen gebonden aan een hoge leeftijd, opgenomen op andere
diensten dan geriatrie.
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HOE WERKT HET TEAM?
Het team komt langs bij een oudere patiënt op vraag van de dienst spoedopname of de dienst
waar de persoon verblijft.
De verpleegkundige of de sociaal verpleegkundige van het team overloopt een korte vragenlijst op
de kamer van de patiënt, om de eventuele noden en risico’s in te schatten. De ingewonnen
informatie wordt op het wekelijks vergadermoment met alle teamleden besproken om gericht
advies te verlenen aan de zorgverleners voor wie de informatie belangrijk kan zijn en de patiënt.
De andere teamleden kunnen ingeschakeld worden voor specifieke taken, testen, tips,….

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE TEAMLEDEN?
 De verpleegkundige of een sociaal verpleegkundige staat in voor het opmaken van het
dossier. Daarnaast geeft de verpleegkundige deskundig advies over bijvoorbeeld wond- en
verzorgingsproblemen.
De sociaal verpleegkundigen geven advies in verband met thuiszorg, tegemoetkomingen,
ontslagregeling,…
 De ergotherapeuten kunnen testen uitvoeren om geheugenproblemen of valrisico op te
sporen. Ze geven advies op het vlak van mobiliteit (gangrevalidatie, transfertraining),
valpreventie en stimuleren de zelfredzaamheid. Ze geven ook raad in verband met
hulpmiddelen.
 De psychologe biedt ondersteuning bij emotionele of cognitieve problemen (bijvoorbeeld
bij rouw, depressie, dementie of andere geheugenproblemen,…). Hierbij kan zowel de
patiënt als de familie betrokken worden. Zo nodig gebeuren er (neuro)psychologische
testen.
 De logopediste zorgt voor ondersteuning en advies in verband met slikstoornissen en
spraak- en of taalproblemen.
 De diëtiste bekijkt alle aspecten rond voeding en dieet en geeft advies aan patiënt en
mantelzorger.
 De geriater kan ingeroepen worden voor medisch advies.

HOE KUNT U HET TEAM BEREIKEN ?
De leden van het Geriatrisch Support Team zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 16u. Indien
u vragen hebt voor het team, mag u dit kenbaar maken via de hoofdverpleegkundige van de
dienst waar u verblijft.

Indien u een beroep wil doen op één van de disciplines van het Geriatrisch Support Team kan u
ons bereiken op het nummer 057 35 67 41
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