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WERKTERREIN EN DOELGROEP
De verpleegkundig specialist geriatrie (VSG) focust zich op de kwaliteitsbewaking en –ondersteuning van de geriatrische zorg binnen
de hospitalisatie geriatrie en de ambulante geriatrische zorg. De VSG ondersteunt de zorgverleners va verschillende disciplines in het
gezamenlijk opmaken van een interdisciplinair zorgplan afgestemd op de patiënt en de familie.
Daarnaast werkt de VSG nauw samen met het interne liaisonteam geriatrie in het uitwerken van inhoudelijke projecten rond
geriatrische thema’s en stuurt het ziekenhuisbrede forum van referentieverpleegkundigen geriatrie aan.
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Zorgbeleid en innovatie:
- Optimaliseren van zorgpaden (vb. valbeleid, transfer van geriatrische
patiënten) en opmaak procedures (vb. niet-med. aanpak delier)
- Deelnemen ziekenhuisbrede werkgroepen (mondzorg, valpreventie,…)

Onderwijs:
- Interne vormingen rond diverse geriatrische thema’s
- Gastcolleges in hogescholen en universiteit (vb. ANP)
- Externe vormingsinitiatieven in diverse organisaties (vb. ACP)

Wetenschappelijk onderzoek:
- Begeleiden van masterproeven
- Onderzoeksdomein ‘condities voor goede geriatrische zorg’ met o.m.
onderzoek m.b.t. morele distress, interdisciplinair samenwerken binnen
geriatrie, belevingsgesprekken voeren

Directe patiëntenzorg:
- Directe patiëntenzorg ambulante setting & hospitalisatie geriatrie

Expert guiding & coaching:
- Reflecteren over patiëntencases met referentievk & teamleden geriatrie
- Ondersteunen van de verpleegkundig consulenten binnen het ILT in de
uitwerking van reflectiecases

CONTACT

Ethische beslissingen:
- Uitwerken en verfijnen van methodieken t.b.v. de zorgverleners
geriatrie i.f.v. groeien in zorgreflectieve praktijk

Samenwerking:
karen.versluys@uzgent.be
Verpleegkundig specialist geriatrie
sinds oktober 2007

- Intern: deelname aan interne beleidsvergaderingen geriatrie en
hoofdverpleegkundigenvergaderingen, verpleegkundig specialisten
- Extern: betrokken in kernteam partnerziekenhuizen, deelname aan
werkgroepen en raden (BVGG, BVVS, FRV, FNBV)

