Informatiefolder voor patiënten
APOP-screeningsprogramma (Acuut Presenterende Oudere Patiënt)
Bent u 70 jaar of ouder?
Dan is deze patiëntinformatie voor u.

Waarom een specifieke benadering van oudere patiënten?
In ons ziekenhuis proberen we de zorg continu te verbeteren, ook op de Spoedeisende hulp (SEH). Voor veel
mensen is een bezoek aan de SEH een ingrijpende gebeurtenis. Voor oudere patiënten kan dit nog extra gevolgen
hebben. Het herstel van gezondheidsproblemen is voor oudere patiënten vaak moeizamer dan voor jongere
patiënten. Bijvoorbeeld bij een gebroken arm kunt u zich misschien thuis niet goed zelfstandig meer redden. Deze
kans is groter als u ouder bent.
We kunnen de gevolgen die het SEH-bezoek voor u heeft niet volledig wegnemen, maar we kunnen u wel zo goed
mogelijk begeleiden tijdens uw verblijf op de SEH, wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis, en als u weer
naar huis gaat.
Om die reden nemen we een aantal extra maatregelen voor u:

1. Screening op risico op een moeizaam herstel
Bent u 70 jaar of ouder, dan stellen wij u bij binnenkomst op de SEH een aantal extra vragen over uw
lichamelijk en mentaal functioneren. Om uw mentaal functioneren te testen, stellen we een aantal
aandachts- en geheugenvragen. Als na deze vragen blijkt dat u geen verhoogd risico heeft, dan ontvangt u de
standaardzorg. Als blijkt dat u een hoger risico op moeizaam herstel heeft, dan houden we daar rekening
mee tijdens uw verblijf op de SEH en bij het vervolg van de behandeling.

2. Consultatieve dienst ouderengeneeskunde
Als u na uw SEH-bezoek wordt opgenomen in het ziekenhuis met een hoger risico op moeizaam herstel, dan
kan het nodig zijn om naast uw gebruikelijke zorg een aantal extra zaken over uw gezondheid in kaart te
brengen. Dit doet de consultatieve dienst ouderengeneeskunde tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

3. Terugbelservice na uw SEH-bezoek
Gaat u naar huis na uw bezoek aan de SEH, maar heeft u een hoger risico op moeizaam herstel, dan proberen
we u de volgende dag te bellen om te horen hoe het met u gaat. We kunnen op dat moment eventuele
vragen die u heeft, beantwoorden. Indien nodig brengen we de huisarts op de hoogte, zodat hij/zij u extra
kan ondersteunen.

Meer informatie?
Vraag het onze medewerkers. Of kijk op www.apop.eu .
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