TRIAGE
Geriatrische Revalidatie Zorg en
EersteLijnsVerblijf

T R IAGE I N D E G R Z
Ouderen wonen- ook bij toenemende kwetsbaarheid- zo lang mogelijk verantwoord
thuis. Wanneer door ziekte of ongeval een ‘knik’ in hun gezondheid optreedt en
het thuis tijdelijk niet meer lukt komt ziekenhuisopname, geriatrische revalidatie
of eerstelijns verblijf aan de orde. Beslissingen daarover staan vaak onder druk
en er zijn veel betrokkenen die het eens moeten worden. Cliënt en familie worden
overstelpt door de snelle gang van zaken en hulpverleners twijfelen over de
indicatie, de plaatsingsmogelijkheden en de impact van de beslissing. Soms lijkt
het ziekenhuis de enige oplossing terwijl andere zorg misschien passender is. Al
deze professionele afwegingen, het overleg erover en de plaatsing vormen samen
de triage, een complexe en uitdagende interventie.

WERKVORMEN:
Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst worden gegevens van de eigen
regionale situatie verzameld door de deelnemers. Na de eerste bijeenkomst wordt
een huiswerkopdracht meegegeven over de huidige werkwijze met betrekking tot
triage, ontslag en plaatsing.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met korte interactieve presentaties,
praktijkopdrachten en casusbespreking. Literatuur wordt vooraf en tijdens de
bijeenkomsten verstrekt.

CURSUSBEGELEIDING

HET DOEL VAN DEZE CURSUS
Triage verloopt beter wanneer er korte lijnen zijn tussen betrokkenen en wanneer
de visie op ‘passende kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen’ gedeeld wordt.
Dit kan klein beginnen, met specialisten ouderengeneeskunde die betrokken zijn
bij triage en transferverpleegkundigen die in de ziekenhuizen aan zet zijn. In de
cursus worden toelatingscriteria en klinische afwegingen inhoudelijk besproken
en getraind. Door met elkaar hierover te spreken ontstaat consensus en kan een
werkwijze gevonden of verbeterd worden.

DE OPZET
Dagdeel 1: schets van de regionale situatie, inventarisatie feiten en cijfers over
opname en ontslag, afweging van criteria voor kortdurende opname, oefenen met
(eigen) casuïstiek.
Dagdeel 2: knelpunten regionale situatie en mogelijkheden/modellen van
samenwerking t.a.v. ontslag en opname kortdurende zorg voor kwetsbare ouderen
Bij de organisatie van opname en ontslag zijn opnamefunctionarissen betrokken.
Per deelnemende organisatie wordt een opnamefunctionaris uitgenodigd
evenals een kaderhuisarts ouderen of vertegenwoordiger van de regionale
huisartsenvereniging.

Bij annulering op of tot tien werkdagen voor aanvang worden administratiekosten
à € 50,00 in rekening gebracht. Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.
De algemene voorwaarden van GERION zijn van toepassing (zie www.gerion.nl)

Aafke de Groot is specialist ouderengeneeskunde en docent geriatrische revalidatie
bij GERION VUmc. Zij doet onderzoek naar triage voor geriatrische revalidatie.
Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde en stafdocent kaderopleiding
geriatrische revalidatie, GERION, VUmc. Zij heeft namens Verenso bijgedragen aan
het Afwegingsinstrument ELV.
Datum en plaats: Op aanvraag in uw eigen regio
Kosten:		
€ 325,- (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en soep/broodje)
Accreditatie:
aangevraagd voor transferverpleegkundigen, specialisten
ouderengeneeskunde en huisartsen
Deelnemers:
transferverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en
huisartsen
Aantal:		
minimum 16, maximum 22

U kunt deze cursus voor uw eigen organisatie/ regio aanvragen
door een e-mail te sturen naar: gerion@vumc.nl

Online inschrijven via www.gerion.nl

