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S
inds 2007 dient in België elk 
algemeen ziekenhuis met een 
erkende dienst voor geria-
trie, te beschikken over een 
erkend zorgprogramma voor 

de geriatrische patiënt. Het zorgpro-
gramma omvat: 
1) een geriatrisch consult;
2) een geriatrisch dagziekenhuis;
3) een intern liaisonteam;
4) een externe liaisonwerking. 

Omdat de eff ectiviteit van het intern 
geriatrisch liaisonteam nog maar weinig 
onderzocht was, werd het onderwerp van 
een uitgebreide studie in het UZ Leuven, 
waarover twee internationale publicaties 
verschenen.2,3

De studie
Om de impact na te gaan van de interne 
geriatrische liaisonfunctie werden in het 
UZ Leuven 171 heupfractuurpatiënten 
van 65 jaar of ouder gedurende één 
jaar toegewezen aan een controle- of 
interventieafdeling traumatologische 
heelkunde. De controlepatiënten (n=77) 
kregen de standaardzorg toegediend, 
zoals de evaluatie van de sociale situatie 
door de maatschappelijk werker, vroeg-
tijdige mobilisatie en revalidatie door de 
fysiotherapeut, postoperatieve behande-
ling met anticoagulantia en niet-opioïde 

pijnmedicatie (paracetamol) en een 
postoperatieve controlefoto van de heup. 
De interventiepatiënten (n=94) werden 
- bovenop de standaardzorg - gedurende 
hun hospitalisatie opgevolgd door het 
geriatrisch intern liaisonteam. Dit mul-
tidisciplinair team was samengesteld 
uit drie verpleegkundigen, een geriater, 
sociaal assistent, ergo- en kinesithera-
peut; allen met expertise in geriatrische 
zorg. De interventie van het liaisonteam 
bestond uit vier stappen: 
1. Een comprehensief geriatrisch assess-

ment (CGA). 
2. Verdere diepgaande multidisciplinaire 

evaluatie.
3. Het formuleren van adviezen.
4. Follow-up. (Zie fi guur.) 

De geriatrisch verpleegkundigen van 
het liaisonteam namen een frontpositie 
in binnen het team: zij hadden als eersten 
contact met de interventiepatiënten, 
voerden samen met de geriater het assess-
ment uit en formuleerden aanbevelingen. 
Zij namen bovendien de opvolging van 
de adviezen voor hun rekening.

Resultaten 
Voor beide groepen was de gemiddelde 
verblijfsduur gelijk, evenals de activi-
teiten van het dagelijks leven (adl). De 
interventie van het intern geriatrisch 
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liaisonteam kon het aantal heropnames, 
het aantal overlijdens en het aantal pa-
tiënten dat na ontslag uit het ziekenhuis 
defi nitief in een woonzorgcentrum 
moest worden opgenomen, niet vermin-
deren. Het liaisonteam had echter wel 
een grote invloed op het voorkomen 
van delier na heupchirurgie: het aantal 
delirante patiënten nam met maar liefst 
30 procent af. Daarnaast zorgde de 
interventie ook voor een forse daling in 
de cognitieve achteruitgang bij de heup-
fractuurpatiënten. Met andere woorden: 
de scores bij ontslag op het Mini-Mental 
State Exam (MMSE) waren bij de inter-
ventiepatiënten beduidend beter dan bij 
de controlepatiënten, hoewel er voor de 
heupoperatie zo goed als geen verschil 
was tussen beide groepen. 

In de studie werd eveneens nagegaan 
in welke mate de zorgverleners op de 
dienst traumatologische heelkunde de 
adviezen van het geriatrisch liaison-
team opvolgden. Dat viel tegen: de 
collega’s van deze afdelingen volgden 
bijna een derde van de gegeven ad-
viezen niet op en ruim tien procent 
slechts gedeeltelijk.

Van belang
De inzet van het intern geriatrisch 
 liaisonteam bleek dus geen eff ect te 
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 hebben op verblijfsduur, adl-functio-
neren, heropname, mortaliteit en insti-
tutionalisering, maar verminderde wel 
fors het aantal patiënten met een delier 
tijdens de hospitalisatie en het aantal 
patiënten met cognitieve achteruitgang 
bij ontslag. Dit is al bij al een belangrijk 
resultaat, want delier heeft een negatief 
eff ect op een brede waaier van klinische 
outcomes, zoals incontinentie en het 
ontstaan van decubitus en dementie. 
Vlak ook het eff ect op de werkdruk van 
verpleegkundigen niet uit; een patiënt 
met delier heeft veel aandacht nodig.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek zou men kunnen 
afl eiden dat het eff ect van een geria-
trisch liaisonteam mede afhankelijk is 
van de mate waarin zorgverleners de 
adviezen van het liaisonteam opvolgen. 

 Laatstgenoemde zou daarom meer con-
trole moeten hebben op het patiënten-
contact op niet-geriatrische afdelingen. 
Zo zouden bedside-opleidingen door 
geriatrisch liaisonverpleegkundigen 
mogelijk tot verbeteringen in het adl-
functioneren kunnen leiden. En als 
liaisonteams zelf interventies mogen 
doen, zoals het aanpassen van voedings-
schema’s of ambulante afspraken voor-
zien in het geriatrisch dagziekenhuis of 
de geheugenkliniek, dan zou dat ook 
opgaan. Door opleiding van niet-geria-
trisch verpleegkundigen aan het bed zou 
het geriatrisch liaisonteam bovendien 
meer patiënten kunnen ondersteunen, 
want ga maar na: de zorgverleners op 
niet-geriatrische afdelingen bouwen 
gradueel meer ervaring en expertise op 
in het herkennen van patiënten met een 
geriatrsich risicoprofi el en na verloop 

van tijd kunnen ze zelfstandig kwaliteits-
volle geriatrisch zorg aanbieden. 

Conclusie
Hoewel er dus een belangrijk positief 
eff ect werd aangetoond op postoperatief 
delier en cognitief functioneren, onder-
steunen de onderzoeksresultaten een 
herziening van het huidig adviserend 
zorgmodel. In zo’n model is de kloof 
tussen geriatrisch assessment en het 
daadwerkelijk uitvoeren van adviezen 
groot, waardoor het moeilijk is een 
positief eff ect van het geriatrisch liai-
sonteam te realiseren, onder meer in het 
adl-functioneren. Een intern geriatrisch 
liaisonteam zou dus meer directe con-
trole moeten hebben over de patiënten-
zorg. Verder is een investering nodig in 
meer bedside teaching van zorgverleners 
op niet-geriatrische afdelingen. 
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Het geriatrisch intern liaisonteam

Stap 1: Comprehensief 
Geriatrisch Assessment

Stap 2: Diepgaande 
evaluatie Stap 3: Advies Stap 4: Follow-up

• Geriatrisch liaison 
verpleegkundige: Heeft 
als eerste contact met 
de patiënt en evalueert 
woonsituatie en sociale 
situatie, functionaliteit 
cognitie, depressie, 
delier, voedingstoestand, 
decubitusrisico, pijn en 
vermoeidheid.

• Geriater: Evaluatie van 
de medische conditie 
en de aanwezigheid van 
potentiële interferende 
comorbiditeiten.

• Op basis van de 
bevindingen en 
afhankelijk van de aard 
van de gedetecteerde 
problemen in stap 
1 (CGA) worden de 
ergotherapeut (dagelijks 
functioneren & cognitie), 
de sociaal assistent 
(ontslagmoeilijkheden)
of de kinesitherapeut 
(revalidatie en 
mobilisatie) opgeroepen.

• De bevindingen van 
alle teamleden worden 
dagelijks verzameld 
en per patiënt 
bediscussieerd.

• Aanbevelingen en 
adviezen van het 
liaisonteam worden 
mondeling besproken 
met de zorgequipe van 
de afdeling traumatologie 
op de wekelijkse team-
vergaderingen. Ze 
worden ook genoteerd 
in het elektronisch 
patiëntendossier.

• Follow-up bezoek van 
de geriatrisch liaison 
verpleegkundige om 
potentiële problemen of 
onduidelijkheden in de 
adviezen toe te lichten.

• Bijkomende adviezen 
worden door de 
geriatrisch liaison 
verpleegkundige 
genoteerd in 
het elektronisch 
patiëntendossier.

Stappenplan voor de werking van het geriatrisch intern liaisonteam.




