
ZGT Centrum 
voor Ouderen 
beweegt mee 

met de patiënt

De verf is bij wijze van spreken nog niet 

helemaal droog. Zo fonkelnieuw is het 

Centrum voor Ouderen. Op de vierde etage 

werken nu diverse specialismen samen aan 

de behandeling en verpleging van kwetsbare 

ouderen, waaronder geriatrie, geriatrische 

traumatologie, ouderenpsychiatrie, neurologie 

en ondersteunende vakken zoals fysiotherapie 

en activiteiten therapie. Ouderen hebben vaak 

meerdere aandoeningen 

tegelijk. “Om op één afdeling 

samen te werken was daarom 

eigenlijk niet meer dan 

logisch”, licht Hylke Stokvis de 

keuze toe. 

Meerdere aandoeningen

“Kwetsbaarheid ontstaat 

door het samenvallen van 

aandoeningen. Patiënten met 

problemen aan de bloedvaten zijn bijvoorbeeld 

zeer kwetsbaar, omdat het probleem over 

het algemeen in het hele lichaam zit. Terwijl 

een probleem wordt verholpen, ontstaat vaak 

weer een ander probleem”, legt de geriater 

uit: “Voor een optimale behandeling van al die 

aandoeningen is vaak specialistische kennis 

uit meerdere vakgebieden nodig. Dan is het 

praktisch als we met meerdere vakgebieden 

dicht in de buurt van de patiënt aanwezig zijn. 

We kunnen dan sneller en beter handelen. 

Ook het verplegend personeel leert zo beter 

verschillende aandoeningen herkennen en 

verzorgen.” 

Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben extra veel aandacht 

nodig, zegt Stokvis. “Wij zien het als onze taak 

om de oudere patiënt lichamelijk en geestelijk 

in een zo goed mogelijke conditie te houden. 

“ De oudere patiënt 
lichamelijk en  
geestelijk in een  
zo goed mogelijke 
conditie houden.  
Dat is onze taak.”

“Het is geen revolutie, maar onze nieuwe aanpak 
is wel uniek”, vertelt geriater Hylke Stokvis over het 

nieuwe Centrum voor Ouderen in Almelo. Diverse 
specialismen die kwetsbare ouderen behandelen 
werken samen op één afdeling. Die afdeling is nu 

bovendien helemaal ingericht op het zo vitaal 
mogelijk houden van haar patiënten.

Unieke plek voor kwetsbare ouderen onlangs geopend
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Het is bewezen dat de helft van de oudere 

patiënten na een opname het ziekenhuis 

minder fit verlaten dan toen ze erin  

kwamen.”

Grote impact ziekenhuisopname

Een ziekenhuisopname is voor een oudere 

om verschillende redenen een risicovolle 

onderneming. Stokvis legt uit waarom. “Ze 

kunnen in de war raken. En er is een hoog risico 

op infectie. Daar zijn ze veel vatbaarder voor 

dan jonge mensen. Bovendien is het in bed 

liggen funest voor de spiermassa. Die gaat in 

snel tempo achteruit. Ter illustratie: iemand van 

hoge leeftijd die tien dagen in bed ligt, verliest 

net zo veel spiermassa als bij vijftien jaar 

normale veroudering. Dat herstelt heel moeilijk 

of niet meer. Het is dan logisch dat iemand 

thuis niet meer zo goed vooruit kan als vóór de 

opname.” 

Activeren

Om patiënten fit te houden, biedt de afdeling 

meer dan alleen behandeling en verpleging. 

“We hebben een rustige omgeving gecreëerd 

waarin ouderen makkelijk dingen kunnen 

herkennen en minder snel verward raken”, 

vertelt Stokvis. “We zorgen met speciale 

verlichting voor een goed dag- en nachtritme. 

Ze krijgen fysiotherapie en activiteitentherapie. 

Dat dient twee doelen. Ze zijn in beweging en 

wij kunnen beoordelen welke taken ze nog goed 

kunnen uitvoeren. Als de patiënten overdag 

actief genoeg zijn, slapen ze ‘s nachts ook goed. 

Een goede nachtrust is heel erg belangrijk.”

Eten is belangrijk

Ook goed eten is belangrijk. “Dat houden 

we goed in de gaten. Elke patiënt krijgt een 

passend dieet. Stokvis: “Bij voorkeur wordt er 

samen gegeten. Want iemand zien eten, 

stimuleert om ook te eten. Bovendien moet 

eten prettig zijn. Mocht het toch problemen 

opleveren, dan zorgen we er op andere 

manieren voor dat de patiënt voldoende 

voedingstoffen binnenkrijgt.”

Na het ontslag

 “Het is van groot belang dat patiënten, zodra 

het veilig is, uit het ziekenhuis ontslagen 

worden en zij naar hun eigen veilige en 

rustige thuis kunnen. Hiertoe wordt nauw 

samengewerkt met de thuiszorg en de huisarts. 

Voor patiënten die niet direct naar huis kunnen 

wordt de zorg na de opname overgedragen 

aan verpleeghuizen in de regio. Daarbij is het 

belangrijk dat onze werkwijze naadloos aansluit 

op die van het verpleeghuis. Daarom zoeken we 

ook hier naar een intensieve samenwerking.”

Engelengeduld
Anton Emilio Hodge (78) is al enkele dagen 

opgenomen met een dubbele longontsteking 

doordat hij zich verslikte. “Ik dacht even 

dat ik hem kwijt was, vertelt zijn vrouw Willy 

Hodge. Anton heeft al zeven jaar dementie. 

Willy: “Bepaalde gewone handelingen gaan 

steeds moeilijker, zoals slikken. En door de 

dementie vertrouwt hij niemand meer. Ik ben 

er op ingesteld, maar dat is voor de artsen 

en de verpleging best moeilijk. Daarom ben ik 

grote delen van de dag in het ziekenhuis. Dat 

is vertrouwd voor hem. En ik mag hier gewoon 

mee-eten. Heel fijn!” 

Het Centrum voor Ouderen is Willy 200% 

meegevallen. “Ik was hier nog nooit geweest. 

Iedereen heeft engelengeduld en ze leggen 

alles desnoods honderd keer uit. Ze zijn hier 

opvallend druk met mensen in beweging 

krijgen. Twee fysiotherapeuten helpen om 

mijn man zo snel mogelijk uit bed te krijgen. 

Door hem af en toe met zijn benen te laten 

bungelen, en ook rechtop in een stoel te 

zetten. Of ie weer gaat lopen, moeten we 

nog zien. Dat ging de laatste tijd al steeds 

moeilijker. We houden goede hoop. Ik ben  

een echte optimist”, besluit ze.
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