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09.45 – 09.50 uur Opening en welkomstwoord  

09.50  – 09.55 uur Organiseren van de zorg om de patiënt door invoering nieuwe zorgeenheden 

09.55 – 10.15 uur Wat doet het Reinier de Graaf Gasthuis voor ouderen? 

10.15 – 10.35 uur Hoe gaat Reinier de Graaf om met oudere patiënten die een beroerte hebben 

  gehad? 

10.35 – 10.45 uur Pauze 

10.45 – 11.00 uur Actief kwartiertje – het belang van bewegen 

11.00 – 11.20 uur Hoe gaat Reinier de Graaf om met oudere patiënten die zorg nodig hebben na 

  een opname in het ziekenhuis? 

11.20 – 11.30 uur Afsluiting 

  

Programma 30 oktober 2019 



Jolanda van Wijk, manager Communicatie 

Organiseren van de zorg om de patiënt door invoering 

nieuwe zorgeenheden 



Reinier in een notendop 

 Het oudste ziekenhuis in Nederland, opgericht in 1252 

 Locaties in Delft, Voorburg en klinieken in Naaldwijk en Ypenburg  

 Meer dan 3.000 medewerkers, waarvan 300 medisch specialisten gespecialiseerd in  

27 specialismen 

 Topklinisch opleidingsziekenhuis 

 Ongeveer 450.000 mensen maken jaarlijks gebruik van de diensten van het ziekenhuis 

 Patiënttevredenheidsscore: 8+ 



Speerpunt 2020 – Moeder en kind 

 

  



Speerpunt 2020 – Oncologie 

 

  



Speerpunt 2020 – Kwetsbare ouderen 

 

  



Zorg dichtbij de patiënt 



Poli’s, o.a. 

Verpleegafdelingen 

(deel)vakgroepen 

Longziekten 

Behandeling 

Paramedische 
dienst 

Cardiologie 

Anesthesiologie 

Radiologie 

Zorgeenheid Chronische zorg en ouderen 

Apotheek 

2J: Neurologie 

Neurologie en 
neurochirurgie 

Geriatrie 

Psychiatrie en 
medische 

psychologie 

Interne 
geneeskunde 

Reumatologie 

Revalidatie 

3A: Interne 
geneeskunde 

Dialyse en 
infusiecentrum 

Dialyse en 
infusiecentrum 

 
- Interne geneeskunde 
- Geriatrie 
- Neurologie 

 



Vragen? 



Hester Boomkens, Klinische geriater 

Wat doet het Reinier de Graaf Gasthuis voor ouderen? 



Speerpunt ouderen (1/2)  

• Strategie 2020: ouderen een speerpunt 
• Demografische verandering, met name ook deze regio 
• Maar eerder ook keurmerk Senior Friendly hospital 2013, 2017 
 



• Prognose: meer oudere patiënten in het ziekenhuis, 
meer complexe multi-morbiditeit 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vernieuwend organiseren waarbij voor de 
chronische zorg de ketenzorg/ partners belangrijke 
spelers zijn 
 
 
 
 
 
 

 

Speerpunt ouderen (2/2)  



Team geriatrie RdGG 

• Klinische geriatrie:  
- Gestart in 2012, nu team met 6 geriaters en 6 geriatrie-vpk, VS 

- Consulten, poli, dag-valkliniek, geriatrische trauma unit (2018) 

• Allen speciaal gericht op multi-morbiditeit 

- Scholing 

• Verpleging, paramedische teams, artsen, vrijwilligers 

- Commissies en werkgroepen 

- Richtlijnen/protocollen  

- Links met meerdere zorgeenheden 



Wat zetten we hier in voor de ouderen? 

• Signaleren van een kwetsbare oudere is het allerbelangrijkst! 

• Dan zorg op de juiste plaats, op juiste moment en op maat.  



Basiszorg voor ouderen, wat zetten we in? 

• SEH 
- Eenpersoonskamers, met gastvrouw/heer 

- Screening ouderen, signalering APOP screening 

- Project uitstroom naar ELV laag complex indien geen medische indicatie 

opname maar wel zorg nodig 

- Beoordeling mogelijk door lid van geriatrie team, 24/7 bereikbaarheid 

- Transferverpleegkundige beschikbaar voor nazorg 

 



Basiszorg voor ouderen, wat zetten we in? 

• Verpleegafdelingen 
- VMS screening <24 na opname (delirium, dementie, decubitus, ondervoeding, 

fysieke beperkingen, vallen) 

• DOSS, PAINAD, NRS, decubitusscore 

- Inzet van familie participatie/ mantelzorgers 

• Rooming in, bezoek op maat, mee-eten 

- Geriatrische trauma unit (huiskamers) 

• Vaak pilot afdeling 

- Seniorenkamers, laag laag bedden 

- Domotica 

- Aandachtsvelders kwetsbare ouderen per afdeling 

 

 



Basiszorg voor ouderen, wat zetten we in? 

• Artsen 
- Participatie multidisciplinaire overleggen 

- Pre-operatieve beoordelingen (orthopedie, cardiologie, alg. chirurgie, 

oncologische chirurgie, gynaecologie) 

- Geriatrische oncologie, medebeoordeling oncologische behandelingen 

•  Groot project, inclusief multicentre studies, promovendi 

- Psychiatrie GGZ delflanden afdeling ouderen 

 

- Ethiek commissie 

- Palliatief team  

 



Uiteindelijk doel… 

• Goede herkenning van kwetsbare ouderen en de nodige basiszorg 
voor ouderen zit in het systeem van alle zorgprofessionals.  

• Verdere verdieping en implementatie van protocollen en richtlijnen 
meer toegespitst op ouderen. 

• Stimulerende helende omgeving voor ouderen (eigenlijk alle 
patiënten), afdelingen beter ingericht voor ouderen.  

• Goed lopende en beschikbare ketenzorg in de regio. 
• Intensieve betrokkenheid van expert geriatrie bij de meest  
  kwetsbare ouderen.  

 



Vragen? 



Daan Kamphuis 
Neuroloog & Medisch manager Chronisch zorg en kwetsbare ouderen 

 

Hoe gaat Reinier de Graaf om met oudere patiënten die 

een beroerte hebben gehad? 



Wat is een beroerte?  

• Meerdere benamingen: 
- CVA: cerebrovasculair accident 

- Stroke 

- Attack 

- Beroerte 

 
Het is letsel van de hersenen in wording door de afsluiting van een 
bloedvat of een bloeduitstorting in het hoofd. 
 ¾ afsluiting           ¼ bloeding 



Eerste Hersenhulp Reinier de Graaf Gasthuis 

 

• 600 patiënten per jaar met een CVA 

 

• 400 patiënten met een TIA 

 

• Schatting  ¾ >65 jaar 

 

• 100 trombolyses 



Oudere patiënten met een beroerte 

• Worden niet anders opgevangen dan jongere patiënten. 
• Krijgen dezelfde snelle beoordeling en zo mogelijk behandeling. 

 
• Wat is er nieuw in de behandeling de laatste 10 jaar? 

- Trombolyse 

- Trombectomie 



TIME=BRAIN 



Time = Brain 



Waarom die haast? 

• Per minuut sterven er miljoenen hersencellen 

• De eerste uren kan je dit nog deels voorkomen 



Verschijnselen herseninfarct 

 

 
• Verlamming 

• Gevoelsstoornissen 

• Gestoorde taal of spraak 

• Zelden bewusteloosheid of verwardheid 

FAST test 



Patiënt B. Roerte 

 

 
• 70 jaar oud 

• 16.35 uur plotseling krachtsverlies links, partner belt 

na 10 minuten de ambulance 

• 16.55 ambulance 

• 17.15 SEH  



Wat gebeurt er in het ziekenhuis? 

 

 
• Opvang op de spoedeisende hulp 

• Er staat een gespecialiseerd team klaar 

• Alles gaat zo snel mogelijk 

• Klachten uitvragen, neurologisch onderzoek 

• CT-scan 

• Neurologisch onderzoek door neuroloog 



17:25 CT scan 

 

 



17:28 Iv trombolyse 

 

 



Iv trombolyse 

 

 



17:30 CT angiografie 

 

 



18:30 Intra-arteriele trombectomie 

 

 



Via de lies naar de hersenen 

 

 



Na de beroerte  

 

 

Als er nog uitval is: 

 

• Opname op een braincare unit (8 beden met een 

cockpit: continue monitorbewaking 24-48u) 

• Revalidatiearts komt langs; Fth, Ergo, Logo 

• Plan in MDO 

 - Zo mogelijk naar huis (+of – extra zorg) 

 - Basalt revalidatie of revalidatie PvF 

 - Verpleeg- of verzorgingshuis 



Take Home Message  

 

 

• Een beroerte is een spoedeisende aandoening ook op oudere 

leeftijd. 

• Als je op tijd in het ziekenhuis bent kunnen we vaak veel schade 

voorkomen, ongeacht de leeftijd.  

BE FAST 



Vragen? 





Carine Beukers, fysiotherapeut 

Bewegen in Reinier de Graaf 



Vroeger 

“U ligt in het ziekenhuis, blijf maar in bed” 



Tegenwoordig 



Ouder worden… 

Afname kwaliteit van: 
 
- Spierweefsel (50% bij >80 jaar) 
- Botweefsel (osteoporose) 
- Kraakbeen (artrose) 
- Zenuwweefsel (gevoel,sturing, 
   reactie) 
- Bindweefsel (minder elastisch) 

 
 
 



Dat doen we om verschillende redenen: 
 
- Bewegen verkleint de kans op complicaties voor tijdens en 

na de opname 
- Bewegen maakt dat we langer zelfstandig zijn in dagelijkse 

activiteiten  
- Bewegen bevordert je herstel bij ziek zijn 
- Bewegen leidt tot beter functioneren van onder andere ons 

hart, onze longen en onze darmen 
- Bewegen verbetert je stemming en welbevinden 

 

In het Reinier de Graaf  hechten we veel belang aan bewegen   



- Zit niet te vaak stil 
 
- Beweeg minstens 2,5 uur per week matig intensief. Bv. 

meerdere dagen per week wandelen of fietsen. 
 
- Doe minstens 2 keer per week activiteiten die je botten en 

spieren versterken. Voor ouderen is het advies dit te combineren 
met balansoefeningen. 

Beweeg-Richtlijn 





Spieren 
 
 
- Na 2 weken bedrust kan de spierkracht 
 wel tot 25% dalen (+/- 10kg in 2 weken!) 
 
- 2 weken bedrust staat gelijk aan 15 jaar 
  fysieke achteruitgang 
 
- Verkorting van spieren 

 
- Pijnlijke spieren 
 

Risico’s van operatie / inactiviteit 



- Voor, tijdens en na opname 
 
- Aan bed of in oefenzaal 
 
- Aangepast aan uw individuele situatie 
 
- Ludieke beweegactiviteiten 

 

Fysiotherapie 



Ludieke beweegactiviteiten 



Tijd om in beweging te komen… 

https://www.youtube.com/watch?v=u1Pss8rGeKk


Vragen? 



Anja van der Eijk-Groeneveld, Manager Bureau Transmurale Zorg 

Hoe gaat Reinier de Graaf om met oudere patiënten die 

zorg nodig hebben na een opname in het ziekenhuis? 



Hoe verloopt dit? 

Opgenomen in Reinier de Graaf en ga naar huis met 

zorg  



Hoe verloopt dit?  

Opgenomen in Reinier de Graaf en ik kan tijdelijk niet 

naar huis 



Hoe verloopt dit? 

Opgenomen in Reinier de Graaf en ik kan helemaal niet 

meer naar huis 



Hoe verloopt dit als ik het ziekenhuis uit ga? 

Opgenomen in Reinier de Graaf en krijg te horen dat ik 

in een terminale fase ben 



Vragen? 

Of heeft iemand een voorbeeld waar hij/zij een vraag over wil stellen? 



Jolanda van Wijk, manager Communicatie 

Afsluiting 


