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Triage bij mensen met gedragsproblemen

Programma

• Achtergrond

• Triage, proces & inhoud.

• Wensen  

‘

‘alle gedrag dat 
door cliënt of 
omgeving als 
moeilijk 
hanteerbaar 
wordt gezien of 
ervaren’
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“Mensen bij wie langdurige psychische stoornissen 
samengaan met uitgebreide functiebeperkingen” 
Coolen J. Gerontopsychiatrie: overzicht en ontwikkeling. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2018-3

• Woonsetting met eigen leefruimte en gezamenlijke ruimtes.

• Therapeutisch klimaat dat betrokkenheid bevordert en gedrag 
stuurt.

• Zorgteam met somatische en sociaalpsychiatrische expertise.

• Activerende dagbesteding. 

• Gespecialiseerd multidisciplinair team (so., psych., HBO-vp.).

• Samenwerking met GGZ behandelaars.
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Triage vragen

Wat is nodig (zijn er revalidatiebehoeften en revalidatiedoelen), 

Wat is mogelijk (‘spreiding van zorg/toegang tot zorg’) 

Wat wil de patiënt (‘revalidatie-potentieel’ en ‘motivatie’.)

‘Kan deze patient profiteren van gespecialiseerde geriatrische 
revalidatie?’
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Triage-proces GR-P

• Zo vroeg mogelijk signaleren van nazorgbehoefte, nazorg 
bespreekbaar maken.

• Dynamiek in het beloop van zorgbehoeften volgen.

• Multidisciplinaire en bilaterale triage-besluitvorming. GR expertise 
inbrengen bij triage.

• ‘Warme overdracht’ 

• GGZ en GR werken samen tijdens herstelperiode

• Beloop registreren en (tri-lateraal) leren van resultaten.

6-9-2021 5

ziekenhuis

Geriatrische 
revalidatie-P

GGZ Chronische 
zorg VVT

van ‘harde’ 
triage naar 
indicatie-
stelling: 
flexibele 
her-triage 
en zachte  
zorg-
overgangen
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Triage inhoudelijk: patiënt factoren GR (‘algemeen’)

• Mate en snelheid van herstel tijdens ziekenhuis opname

• Frailty en comorbiditeit (CFS)

• Stemming en gedrag 

• Cognitief functioneren

• iADL- en ADL zelfstandigheid ‘pre-morbide’, beloop 
zorgafhankelijkheid. (∆ BI/FIM/USER)

• Behandelwens/motivatie

• Sociaal netwerk/partner/leefsituatie
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Triage-aandachtspunten bij mensen met 
gedragsproblemen 
• Triage informatie gericht op somatische diagnose en op 

gedrag/mentale status.

• Motivatie.

• Terug naar (eigen?) woonomgeving.

• Welke zorgomgeving, welke expertise is best passend/ bekostiging:  
ruimte voor MD diagnostiek en behandeling?

• Kwaliteit van samenwerking met externe consulenten.
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Wenselijk 

• Triage vroeg en samen doen

• Per regio ten minste één gespecialiseerde voorziening

• Evalueren van deze geriatrische revalidatie zorg in samenhang met 
aanpalende zorg. 
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