Klinische fysiotherapie bij opname van kwetsbare ouderen
Productcategorie

Kliniek

Aanbieder

Fysiotherapie

Specialisme

Elk specialisme kan verwijzer zijn. Protocollaire verwijzing bij een
risicoprofiel is ook mogelijk.

Patiëntengroep

Ouderen vanaf 70 jaar met een verhoogd risico op vermijdbaar
functieverlies en/of vallen tijdens opname in het ziekenhuis.
Hulpmiddelen voor snelle identificatie van de patiëntengroep zijn:
1. verhoogd risico op vermijdbaar functieverlies:
- Katz-ADL-score van 2 of hoger
- ISAR-score van 2 of hoger (Identification of Seniors At Risk)
2. verhoogd risico op vallen: valincident in de afgelopen 6 maanden

Inhoud
Intake en onderzoek
na verwijzing

Bij indicatie of verwijzing volgt een intake aan de hand van de medische
en verpleegkundige gegevens van de patiënt.
Na anamnese en onderzoek wordt een individueel behandelplan
opgesteld aan de hand van protocol en/of beleid.
Analyseren en eventueel verminderen van het risico op valincidenten
en/of vermijdbaar functieverlies tijdens ziekenhuisopname
(Hetero)anamnese en onderzoek binnen 48 uur na opname geven inzicht
in het bestaande risico en eventuele behandelmogelijkheden.
Aanbevolen klinimetrie:
- valrisico: Timed Up and Go (TUG), Performance Oriented Mobility
Assessment (POMA)
- risico op functieverlies: DeMorton Mobility Index (DEMMI), Elderly
Mobility Scale (EMS)
Mogelijke uitkomsten (eventueel. in combinatie) zijn:
- advies over mobiliseren aan patiënt/mantelzorger
- advies over preventie valrisico
- advies over mobiliseren aan verpleegkundige
- monitoren van mobilisatie gedurende opname
- behandeling tijdens opname

Reguliere zitting fysiotherapie

Behandelbare grootheden (ICF= International Classification of
Functioning) en de hulpvraag vormen het vertrekpunt voor de
behandeling. Behandeling kan gericht zijn op verbetering van de
functionele gezondheidstoestand, maar ook op behoud daarvan, of op
het minimaliseren van achteruitgang.
Activiteiten:
- advies aan patiënt/mantelzorgers/verpleging (o.a. gericht op
zelfmanagement)
- vaststellen van aanwezigheid benodigde middelen
- monitoren van oefeningen en trainingsactiviteiten
- aanpassen van behandeldoelen en/of -plan
- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg
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Klinische fysiotherapie bij opname van kwetsbare ouderen
Lange zitting fysiotherapie

Doelstelling en inhoud gelijk aan de korte zitting, uitgebreid met:
- begeleiden/coachen bij oefeningen en trainingsactiviteiten
- evaluatie van verloop met klinimetrie

Afsluiting en rapportage

De fysiotherapeut legt de gegevens uit de gehele behandelperiode vast
in het patiëntendossier en geeft advies over het optimaliseren van de
gezondheid en een eventuele vervolgbehandeling.
Bij een vervolgbehandeling wordt relevante patiëntinformatie
overgedragen conform het behandelprotocol van het ziekenhuis.

Resultaat

Bestaande risico’s bij de patiënt zijn verminderd of opgelost (tijdig,
selectief en specifiek).
Minder vermijdbare valincidenten en minder vermijdbaar functieverlies.
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Kwaliteit fysiotherapeut

BIG-registratie

Kosten
Intake en onderzoek
na verwijzing
Reguliere zitting fysiotherapie
Lange zitting fysiotherapie
Afsluiting en rapportage
Toeslag weekend
Inlichtingen en aanvragen

bij VLF = info@vlfnl.nl en NVZF = Secretariaat@nvzf.nl
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