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Stage Geriatrie/Palliatieve Studenten verpleegkunde  UZA 
 
Secretariaat: 03/821.39.63, algemeneinwendige@uza.be, route 120 
 
Contactpersoon: Dr. Veerle Mertens – 03/821 55 48 (DECT: 55 48) 
Bij afwezigheid Dr. Mertens:  

Patrick Gillis (transfercoördinator/interne liaison geriatrie) – 03/821 45 47 (DECT 45 47) ter bespreking van de werkplanning en/of meegaan met hem om geriatrische 
assessments uit te voeren.  (vrijdag afwezig) 

 
DECT paramedici 
Kine DECT 5216, ergo DECT: 3588/4100, logo DECT 3441/3405 
PST DECT verpleegkundige:  4773 
 
Weekschema: start 8u30 – 17u 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

VM:  - 8.30u: Multidisciplinair 
Overleg (MDO): overlopen 
patiënten met Patrick Gillis 
 
- Liaison-geriatrie  
 
 
- 11.30u: Multidisciplinair 
overleg (MDO) neurologie-
stroke, A4 (route 80) 
 

- 9u: Palliatieve ronde 
Palliatief Support Team ( 
PST) 
(5de verdiep,A5, lokaal 522, 
route 84) 
 
- MDO: overlopen patiënten 
met Patrick 
 
- Liaison-geriatrie 

- 8.30u: MDO: overlopen 
patiënten met Patrick 
 
- zo mogelijk: zorgoverleg 
met thuiszorgcoördinator 
ZF (Voorzorg/CM) 
 
- meevolgen kine/ergo 

- 9u: Palliatieve ronde PST 
(5de verdiep, lokaal 522, route 84) 
 
- MDO: overlopen  
patiënten met Patrick 
 
- Liaison-geriatrie 

- 8.30u: MDO: overlopen 
patiënten met Patrick 
 
- Liaison-geriatrie 
 
- om de 14 dagen om 10u 
pré-TAVI raadpleging 
(polikliniek, route 120) 

NM:  - Liaison-geriatrie  
 
 
 

-13:00u: 
patiëntenbespreking met 
Wit-Gele Kruis 
 
- 14.00u: start raadpleging 
(polikliniek, route 120) 
 
- Liaison-geriatrie 

- meevolgen logopedie 
 
- Geriatrische testen 
afnemen 
 
- Literatuur opzoeken en 
verwerken 
 
 

- 12.30u: 1x/maand: vergadering 
palliatief supportteam (route 12) 
 
- administratie 
- meevolgen met palliatief 
verpleegkundige Martine Wauters 

- Liaison-geriatrie 
 
- Geriatrische testen 
afnemen 
 
- Literatuur opzoeken en 
verwerken 

Uitvoeren Intern Liaison Geriatrie/ Geriatrisch Ass essment:  

1. Advies op aanvraag van de behandelende (zaal)arts  

2. Op aanvraag Patrick Gillis (patiëntenbegeleiding)  
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3. Door de automatische melding uit het minimaal verpleegkundig assessment (VIP=screeningafname door de verpleging op spoed en/of op de afdeling).  

4. Op vraag sociaal werker 

5. Op vraag verwijzende huisarts/thuiszorg/… 

Invullen sjabloon geriatrisch assessment (gehospita liseerde patiënten ): te verkrijgen bij Patrick Gil lis (zie ook sjabloon geriatrische screening in ele ktronisch 
dossier) 

1. Rode verpleegkaftje op verpleegafdeling bestuderen evenals vakje VPA (= verpleegkundig assessment) en vakje paramedici, waarna invullen parameters (+ hun evolutie), 
verpleegkundige nota’s en sociale situatie in het sjabloon 

2. Dossier bekijken in C2M en aanvullen op sjabloon geriatrische screening (gehospitaliseerde) (steeds op sjabloon de datum van uitvoering noteren) 

3. Consult op afdeling: anamnese verpleging, anamnese patiënt op kamer. Indien familie aanwezig: heteroanamnese afnemen, anders vermelden: niet aanwezig.  
- U voorstellen als student verpleegkunde, deel uitmakend van de afdeling interne geneeskunde/ouderenzorg, samenwerkend met de dienst patiëntenbegeleiding (sociale dienst) 
en toestemming vragen tot het mogen afnemen van een consult 
- Steeds toestemming vragen om testing af te nemen aan patiënt en indien aanwezig aan de familie en dit ook noteren in uw consult 
 
4. Hou er rekening mee in uw werkschema dat patiënten nog vaak verzorgd worden voor 9 uur en om 12u-13u de maaltijd gebruiken. Vanaf 16u is er bezoek aanwezig 
(belangrijk voor heteroanamnese). 

5. Uitgevoerde screeningen worden dagelijks multidisciplinair besproken en het getypte verslag wordt overhandigd aan dr. Mertens.   
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Verpleegafdelingen: (Voorste trappen gaan niet tot het 4de verdiep. De trappen tussen de verpleegafdelingen gaan tot het 5de verdiep) 

A1: Algemene inwendige, 
endocrino/diabeto en reumatologie 
(tijdelijk verhuisd naar D4) 

B1: Gastro-entero en dermatologie C1: Nefrologie D0: Oncologie 

A2: Cardiochirurgie en oftalmologie B2: Cardiale revalidatie C2: Cardiologie D1: Pneumologie en 
tropische/infectieziekten 

A3: dagziekenhuis B3: Chirurgisch dagziekenhuis C3: Orthopedie D2: Hematologie 

A4: Neurologie/neurochirurgie B4: Neurochirurgie, thorax en vaat C4: Thorax en vaat, NKO en 
gynaeco-onco 

D4: Urologie en abdominale 
heelkunde (tijdelijk verhuisd naar 
D3) 

  

Geriatrische testen: (met informatie omtrent wijze van afname) 
 
Te vinden in de kast aan de balie voor het medisch secretariaat algemene inwendige geneeskunde 
Op alle afgenomen testen datum afname noteren en patiëntenetiket op elk blad van de test kleven met eveneens bijvoegen van een tarificatieblad met patiëntenklever erop en 
datum.  

- MMSE 
- GDS 4; GDS 15 
- Tinetti (onder supervisie van kinesitherapeut) 
- DOS-scale 
- Valrisico: stratify) 
- Clinical frailty scale 
- IADL 
- ADL 
- Katz 
 
Bij testings waar verschillende onderdelen aanwezig  zijn, deze steeds apart noteren in C2M, gevolgd do or een bespreking van de test. 
Vb.: MMSE 28/30, T 4/5, R 4/5, KTG 3/3, A 5/5, LTG 3/3, T 8/8, P 1/1 
Vb.: patiënt met lichte cognitieve problemen zonder  problemen in de uitvoerende functies 
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Verpleegkundige competenties: 
 
Week 1: 
 
- Observatie tijdens raadpleging geriatrie 

                   tijdens interne liaison 
                   tijdens patiëntenronde palliatief support team (pijnbeleid, palliatieve sedatie, euthanasiewens, advies palliatieve thuiszorg, advies aanvraag 
palliatieve eenheid,…) 
                   tijdens MDO en contacten met thuiszorg 

- Meevolgen met logopedie: slikevaluatie, begripsevaluatie 
                        met ergotherapie: BADL, IADL evaluatie 

                  met kine: oefensessies in kinezaal, Tinetti-afname 
                  met palliatief verpleegkundige 

- Informatie verzamelen:  
- verpleegkundig via anamnese van de verantwoordelijke verpleegkundige, minimaal verpleegkundig assessment, zorgplan verpleegkundige interventies, 
communicatie/cognitie/emotie, NEWS, verpleegkundige observaties, verpleegkundig verslag, DOS,… 
- paramedisch 
- medisch 

- Ondersteunen van verpleegkundige tijdens raadpleging geriatrie o. a. afnemen parameters, overlopen vragenlijst geriatrie en assessmentschalen 
- Opzoeken  protocol delier en fixatie 
 
Week 2: 
 
- Uitvoeren van geriatrische screeningen onder supervisie, met inbegrip van advies/ voorstel multidisciplinair 
- Afnemen van geriatrische testen (cognitief/affectief) onder supervisie 
- Multidisciplinair overleg uitgevoerde geriatrische screeningen en testing (dr. Mertens, zaalarts, liaison verpleegkundige, afdelingsverpleegkundige, 

paramedici, sociaal werker) 
- Nadenken over DNR beleid 
- Nadenken over algemeen beleid: 

o Medische diagnosen 
o Zin en onzin van bijkomende onderzoeken/behandelingen 
o Omkadering: - Thuissituatie 

    - Zorg na het ziekenhuis 
    - Opstarten revalidatie 

                                 - Advies opstart WZC  
 
 


