Geriatie

Preoperatieve screening (kwetsbare) ouderen
In deze folder leest u over het doel van een preoperatieve screening en de screening op
kwetsbaarheid en welk vervolg hieraan gegeven wordt. Deze folder is bedoeld voor patiënten
en naasten.

Screening op kwetsbaarheid en co-morbiditeit

Het ouder worden kan gepaard gaan met (ouderdoms)ziekten of aandoeningen. Die andere
ziekten of aandoeningen zijn bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes), hart- en vaatziekten of
luchtwegaandoeningen (COPD). De combinatie van ziekten of aandoeningen wordt comorbiditeit genoemd.
Deze ziektes (of aandoeningen) en eventuele bewegingsbeperkingen kunnen van invloed zijn
op de veerkracht van het lichaam en geest. Dat betekend dat het invloed heeft op het
lichamelijk en geestelijk functioneren, de zelfredzaamheid en op psycho-sociale aspecten. Als
deze samenhang bedreigd wordt, noemen we dit ook wel kwetsbaarheid. Dit kan de kwaliteit
van leven beïnvloeden.
Daarom kan het in het belang zijn van de behandeling deze kwetsbaarheid in beeld te
brengen. Zo kan er rekening worden gehouden met de comorbiditeit, leeftijd en
kwetsbaarheid. Dit alles vraagt om een persoonlijke benadering, waarbij het belangrijk is uw
functioneren beter in beeld te brengen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek geriatrie en bestaat uit een aantal onderdelen. De
verpleegkundige van de polikliniek geriatrie zal een in een kort gesprek onder andere vragen
naar lichamelijke klachten, zelfredzaamheid en een geheugentest afnemen. Daarna volgt een
gesprek met de geriater, verpleegkundig specialist of arts-assistent om de lichamelijke en
geestelijke conditie beter in beeld te brengen. Tevens vind een lichamelijk onderzoek plaats.
Zo wordt in kaart gebracht welke aandoeningen of problemen er zijn. Met als doel dat als er
hier sprake van is, op tijd acties inzetten om de te verwachten problemen te voorkomen of te
minimaliseren.
De uitkomsten van de screening worden met u en de verwijzende arts besproken om zodoende
tot een individuele behandeling te komen die aansluit bij uw persoonlijke situatie. De
uitkomsten van het onderzoek kunnen behulpzaam zijn in de voorbereiding en planning van de
operatie (en opname) en bij de behandelbeslissing.
Mocht u vragen hebben over de het preoperatieve onderzoek vanuit de geriatrie kunt u contact
opnemen met de polikliniek geriatrie van de ZGT via telefoonnummer 088-708 3306.
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