
Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare ouderen 
risicovol vanwege hun verhoogde kans op compli-
caties, zoals infectie, ondervoeding, delier, decubitus, 
bijwerking van medicatie of een val. Bij een grote 
groep ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, 
ontstaat onherstelbaar functieverlies. 
Het doel van het VMS item kwetsbare ouderen is 
voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder 
door een ziekenhuisopname (onherstelbaar) 
functieverlies optreedt. 

Vanaf 23 januari start in het hele ziekenhuis het VMS item Kwetsbare Ouderen. Tijdens 
de Week van de Kwetsbare Ouderen van 23 tot en met 27 januari 2012 zijn er dagelijkse 
lunchbijeenkomsten in het auditorium. Tijdens deze bijeenkomsten is er uitleg en 
kunnen uw vragen worden beantwoord.

Week van de 
Kwetsbare Ouderen

23 t/m 27 januari



Een praktijkvoorbeeld:
Mijnheer van Dijk werd  opgenomen in het MCL i.v.m. anemie. 
Patiënt is 81 jaar. Hij heeft wat problemen met de visus en het 
gehoor. Patiënt was voor opname 1x gevallen. Hij is  echter nog 
volledig zelfredzaam. Patiënt woont met zijn hond met veel plezier 
in een bungalow aan de rand van een dorp.
Patiënt  probeert in de nacht uit bed te komen voor toiletgang, klimt 
over de bedhekken en komt ten val. Hij breekt zijn heup en wordt 
geopereerd. Postoperatief heeft hij pijn en krijgt hij opiaten 
toegediend. Hij raakt in een delier. Patiënt  is overdag vooral suf, 
waardoor de intake minimaal is. Zijn gewicht neemt sterk af.
Patiënt herstelt erg langzaam. Hij heeft moeite met mobiliseren, is 
snel vermoeid en angstig om te vallen. Patiënt heeft heimwee naar 
thuis en uit somberheid.
Na 1,5 maand ziekenhuisopname gaat hij ter revalidatie naar een 
verpleeghuis. Zou hij weer naar zijn eigen huis terugkeren?

In de week van 23 tot en met 27 Januari 2012 wordt 
de “Week van de Kwetsbare Ouderen” georgani-
seerd. Er zijn dagelijkse lunchbijeenkomsten in het 
auditorium voor medisch specialist, verpleegkun-
dige, centrummanager, fysiotherapie, diëtist en 
overige belangstellenden. U wordt van harte uit-
genodigd om hieraan deel te nemen, mee te denken 
én te handelen in het optimaliseren van de kwaliteit 
van zorg voor de kwetsbare ouderen opgenomen in 
het MCL.

Wat kunnen wij in het MCL doen om 
functieverlies bij de kwetsbare ouderen 
te beperken? Het VMS kwetsbare ouderen 
vereist:
•	 Screening van alle patiënten van 70 

jaar en ouder bij opname op: 
- Delier 
- Vallen 
- Ondervoeding 
- Fysieke beperkingen

Maar naast screening, ook het doen van:
•	 Preventieve interventies
•	 Diagnostiek
•	 Medische interventies
•	 Verpleegkundige interventies
•	 Nazorg

Week van de Kwetsbare Ouderen


