Geriatrie

Inzet vrijwilligers voor kwetsbare ouderen
Pilot op de afdeling Orthopedie / Traumatologie
Inleiding
Op de verpleegafdeling orthopedie/traumatologie is er speciale aandacht voor
kwetsbare ouderen. Geselecteerde vrijwilligers zijn speciaal geschoold in het
geestelijk en lichamelijk stimuleren van kwetsbare oudere patiënten tijdens een
ziekenhuisopname. In deze folder leest u wat deze vrijwilligers voor u kunnen
betekenen.
Wanneer wordt een team van vrijwilligers ingezet?
In aanvulling op een geriatrisch consultatieteam, wordt een team van geschoolde
vrijwilligers ingezet om kwetsbare oudere patiënten dagelijks te ondersteunen en te
motiveren in het zelfstandig blijven uitvoeren van de dagelijkse dingen.
Wat is het doel om vrijwilligers in te zetten?
Om zo goed en zo snel mogelijk te herstellen in het ziekenhuis is het belangrijk dat u
regelmatig beweegt, goed eet en zoveel mogelijk gewone dagelijkse dingen doet. In
overleg met een verpleegkundige van de afdeling en het geriatrisch consultatie team
is afgesproken dat de geschoolde vrijwilligers u hierbij ondersteunen.
Hoe herkent u een vrijwilliger?
De geschoolde vrijwilligers kunt u herkennen
aan de badge met dit logo en hun naam.

Waarmee helpt de vrijwilliger?
De geschoolde vrijwilligers kunnen met u de volgende activiteiten doen:
 ondersteunen bij een activiteit
 ondersteunen bij oriëntatie
 daginvulling bieden
 ondersteunen bij (gezamenlijke) maaltijden
 ondersteunen met bewegen
White boards op uw kamer
Ter ondersteuning van oriëntatie bevinden zich aan de muur op de één en
tweepersoonskamer whiteboards met de volgende informatie
 naam van de verpleegkundige die u verzorgt
 de dag en datum
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 naam van de fysiotherapeut die betrokken is bij u
Aanwezigheid vrijwilligers
De vrijwilligers zijn dagelijks van 10.00-13.00 uur aanwezig.
Op sommige dagen van de week ook van 15.00-19.00 uur.
Vragen?
Voor vragen kunt u in eerste instantie bij de verpleegkundige van de afdeling terecht.
Bij specifieke vragen kan er via de afdeling contact worden gezocht met de
geriatrische verpleegkundige.
Informatie voor bezoek
In overleg met de artsen en verpleegkundigen van de afdeling is besloten dat de
patiënt deelneemt aan de pilot met de inzet van geschoolde vrijwilligers bij kwetsbare
ouderen, als onderdeel van het zorg- en behandelplan. Dit houdt in dat vrijwilligers
een bezoek brengen om de patiënt te activeren. Een bezoek duurt ongeveer 10 tot
20 minuten.
Het kan voorkomen dat de vrijwilliger tijdens het bezoekuur langskomt. In dat geval
stemt de medewerker zijn/haar bezoek af met de aanwezige bezoekers en de
patiënt.
Doel van de pilot
Na het afronden van de pilot periode is het de bedoeling om de geschoolde
vrijwilligers op elke verpleegafdeling in te kunnen zetten.

Tips, ideeën, op- een aanmerkingen
Alle tips, ideeën , op en aanmerkingen zijn van harte welkom. U kunt uw punten aan
het consultatie team geriatrie mailen
cgv@viecuri.nl
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