
54  aandachtsve lders
We hebben op dit moment 54 aandachtsvelders over beide

ziekenhuislocaties. In samenwerking met Erasmus

Zorgacademie worden zij geschoold. In najaar 2018

hebben al 5 aandachtsvelders een opleiding gevolgd en ook

in 2019 worden de opleidingen voortgezet.  

Het aantal VMS (veiligheidsmanagementsysteem)

consulten door geriatrieverpleegkundigen,

fysiotherapeuten en diëtisten neemt iedere maand

toe. Sinds september 2018 is het aantal met 20%

gestegen. 

 Bewegen  t i jdens  opname
- In mei 2019 worden verschillende voorlichtingsfilms

beschikbaar gesteld voor patiënten over bewegen tijdens

opname. 

- Implementatie van de Mobilisatiekaart op de

verpleegafdelingen. Op deze kaart geeft de fysiotherapeut

aan op welke wijze de patiënt kan mobiliseren. 

Ouderenpane l  opger i cht
In december 2018 is het Ouderenpanel opgericht. Het

panel bestaat uit 13 leden en het gezelschap is heel

divers. Op 20 maart 2019 is het Ouderenpanel op

bezoek geweest bij de SEH in Franciscus Gasthuis. Hier

is een aantal waardevolle bevindingen uitgekomen. 

Speerpunt 
Zorg voor Ouderen

Een groeiend percentage van onze patiënten is 70 jaar of ouder. Een deel van deze

oudere patiënten heeft extra zorg en aandacht nodig omdat zij meer risico lopen op

complicaties bij ziekte. Daarom is goede zorg voor ouderen een belangrijk speerpunt

van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

 

De werkgroep Speerpunt Ouderen ontwikkelt en implementeert verschillende

initiatieven waarmee ons ziekenhuis de zorg voor ouderen kan verbeteren. Sinds

september 2018 is de werkgroep gestart en wij delen met trots de behaalde resultaten

tot nu toe.    

Leden  werkgroep  

S t i jg ing  aanta l  VMS consu l ten

Ouderen  en  med icat ie
- In februari 2019 vond op de SEH Franciscus Vlietland de pilot

medicatiebeoordelingen bij ouderen met polyfarmacie plaats.

Resultaten volgen binnenkort. 

- Student doet t/m juni 2019 op de afdeling Interne

Geneeskunde in Franciscus Vlietland onderzoek naar de inzet

van de Kijksluiter (begrijpelijke video's over bijsluiters). 

Ople iden  
Arts-assistenten die net op de SEH zijn begonnen, AIOS

SEH en arts-assistenten Interne Geneeskunde worden

op dit moment opgeleid over de geriatrische patiënt

door de Geriater. 

Lu is terhu lpen  
Proef gestart met luisterhulpen voor oudere patiënten

op een aantal poliklinieken, verpleegafdeling en de

SEH's. Aanschaf van de luisterhulpen is mede mogelijk

gemaakt door Stichting Vrienden.  

 

Samenwerk ing  in  de  keten
In samenwerking met ketenpartners zijn er twee

regionale projecten opgezet. Enerzijds zetten we ons in

voor het verbeteren van de samenwerking bij de zorg in

de thuissituatie. Anderzijds om de doorstroom na een

ziekenhuisopname tijdig en goed te realiseren.
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