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Voorstelling Universitair Geriatrisch 
Instituut van Montreal (UGIM)

� Gezondheidsinstelling opgericht in 1978

� 1ste naam : Ziekenhuis Côte-des-Neiges

� Aansluiting bij de Universiteit van Montreal in 1982

� Nieuwe naam in 1997

� Aantal bedden : 452 bedden verdeeld over 
verschillende programma’s



Programma’s aan het Instituut

� Long-Term Care (379 bedden)

� Assessment Unit korte geriatrische verblijven (28 bedden)

� Intensieve functionele revalidatie-eenheid (45 bedden)



Long-Term Care



Korte geriatrische verblijven
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Programma’s aan het Instituut (vervolg)

� Ambulant Centrum:

- Externe kliniek van dysfagie, cognitie, urine 

continentie, pijnkliniek

- Dagziekenhuis (15 plaatsen)

- Dagcentrum



Programma’s aan het UGIM – Externe klinieken



ESID

Acroniem voor Équipe Spécialisée 

Interdisciplinaire en Dysphagie



Historiek van het ESID

1989 : overleg tussen verschillende 
ziekenhuiswerkers (geneesheer, 
ademtherapeute, orthofoniste, 
verpleegkundige) rond eenzelfde patiënte 
met een locked-in syndrome die wou kunnen 
eten



Historiek van het ESID (vervolg)

De orthofoniste, in dit dossier, heeft een 
discussie-, lees- en vormingsgroep gestart om 
samen dysfagiepatiënten te kunnen behandelen, 
evalueren en becommentariëren. Later zijn er ook 
diëtisten en ergotherapeuten bijgekomen.



Historiek van het ESID (vervolg)

� Opvolging van patiënten in intramurale eenheden en 
opstarten van klinisch overleg rond de patiënten in 
deze units 

� 1991 : Progressieve standaardisering van 
interdisciplinaire teams vooral op de unit voor 
intensieve functionele revalidatie

� Tot dan heette het team : Dysfagie commissie



Historiek van het ESID (vervolg)

� 1997 : De groepsleden werken een document uit 
waarin ze voorstellen  een team samen te stellen 
gespecialiseerd in dysfagie. Dit document werd 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur in december 
1997.

� December 1997: Begin van de externe 
dysfagiekliniek toen 1 keer om de 2 weken.



Historiek van het ESID (vervolg)

29 en 30 mei 1998 : 2 leden volgen de opleiding 
: Recent approaches to the evaluation and 

treatment of dysphagic adults door Michael 
Groher, orthofonist, Ph.D. in Florida, VSA.



Historiek van het ESID (vervolg)

� Vanaf 1996 : Uitvoeren van videofluoroscopies voor 
partner ziekenhuizen naast het uitvoeren ervan voor onze 
intramurale patiënten

� Meerdere leden volgen verschillende opleidingen en 
congressen in de Verenigde Staten en Canada. 

� Deelname aan verschillende colloquia rond 
interdisciplinaire aanpak. 



Historiek van het ESID (vervolg)

� Sinds 1998 : het team is uitgebreid met verschillende 
vertegenwoordigers van elke discipline zodat eenzelfde 
niveau van service gegarandeerd is.

� 13-14 oktober 2006 en 18-19 april 2008 : 2 artsen en 1 
ademtherapeute en assistent volgen een opleiding FEES 
in North Carolina, bij Susan Butler, orthofoniste, Ph.D., 
Wake Forest University School of Medicine.



Historiek van het ESID (vervolg)

� Oktober 2006 : informatica systeem maakt het 
mogelijk om de statistieken van de externe kliniek te 
verwerken. 



Historiek van het ESID

� Mei 2008 : aankoop van Digital Swallowing 

Workstation met endoscopie voor videofluoroscopie en 
FEES

� Van 7 november 2008 tot 26 februari 2009 : 
praktische opleiding in endoscopie met Dr. Françoise 
Chagnon, NKO van het Algemeen Ziekenhuis van 
Montreal (gevolgd door 2 artsen en de ademtherapeute)



Historiek van het ESID (vervolg)

� Augustus 2009 : aanvang externe klinieken NKO en 
FEES

� Sinds december 2010 : stopzetting 
videofluoroscopies voor externe ziekenhuizen



Samenstelling ESID

� 1 vertegenwoordiger van elke initiële 
discipline van het overlegteam:

- Verpleegkundige

- Ademtherapeute (kinesitherapeut ademhaling)

- Orthofoniste

- Ergotherapeut

- Voedingsdeskundige

- Arts



ESID



Activiteiten ESID

� In 2011, heeft het team volgende activiteiten :

- Evaluaties, interdisciplinaire interventies en 

opvolging van interne en externe patiënten 

- Medische consultaties

- Videofluoroscopies

- FEES : Fiberoptic Endoscopic Evaluation of 

Swallowing



Activiteiten ESID

� Externe patiënten:

- Interdisciplinaire evaluaties in polikliniek

- Videofluoroscopies

- FEES



Klinische activiteiten : Videofluoroscopies

Een halve dag om de 2 weken :

� Aanwezig: ademtherapeut, logopedist of 
ergotherapeut, voedingsdeskundige, technicus 
radiologie, audiovisueel technicus 

� Arts in het ziekenhuis aanwezig voor noodgevallen

� Overleg in team



Videofluoroscopies

� Revisie door de teamgeneesheer

� Indien vereist revisie door de radioloog

 
Videofluoroscopies 

 
URFI 

 
UCDG 

 
HDJ  

 
SLD 

 
PAD 

 
TOTAL 

 

     
2010-2011      20 23 2 2 2 

 
49 

 

2009-2010       35 10 5        2        3 
 

55 
 





Interne consultaties

� Op medische aanvraag

� Eerste reactie door de teamgeneesheer

� Coördineert vaak het teamoverleg

 
Consultaties 

 

 
URFI 

 
UCDG 

 
HDJ  

 
SLD 

 
PAD 

 
TOTAL 

 
 

2009-2010 
 

25 
 

4 
 

1 
 

(68) 1 
 

2 

 
 

33 
 

 
 

2009-2010 9   1  

 
 

10 
 
 



FEES

� Op medische aanvraag

� Gebeurt in de polikliniek van dysfagie 

� Frekwentie: ongeveer ½ dag per maand

� Betrokken zorgkundigen: - ademtherapeut

- geneesheer

� Revisie van het verslag door NKO



FEES



FEES 

 
 

FEES 

 
 

URFI 

 
 

UCDG 

 
 

HDJ  

 
 

SLD 

 
 

PAD 

 
 

TOTAL 
 

 

2010-2011 3 2 2   

 

7 
 

 

2009-2010 5 2 1   

 

8 
 



Polikliniek interdisciplinaire dysfagie

� 1 x per week

� Zorgkundigen aanwezig: 
- Verpleegkundige
- Voedingsdeskundige
- Arts
- Orthofonist
- Ergotherapeut
- Ademtherapeut



Polikliniek interdisciplinaire dysfagie

� Maart 1998 : er werden 4 klinieken gehouden en 1 
kliniek vond plaats 1x per 2 weken

� Maart 2011 : er werden het afgelopen jaar 50 
kliniekdagen gehouden

� Patiënten gezien op verwijzing arts



Vergelijkende tabel ambulante patiënten

  
2010-2011 

 
2009-2010 

 
 Nieuwe gevallen  

 
69 

 
104 

 
 Opvolgingen  
 

 
89 

 
83 

 Totaal aantal consultaties 158 187 

 
 Ratio aantal patiënten/klinieken 

 
3.16 

 
3.74 

 



Statistieken over dysfagie
1 april 2010 tot 30 maart 2011

Diagnose aspiratiepneumonie bij ziekenhuisopname:

- Long-term Care (SLD) :       46 patiënten/32 overl

- Korte geriatrische verblijven: 8 patiënten/0 overl
(UCDG)

- Intensieve functionele revalidatie : 6 patiënten/0 overl
(URFI)



Statistieken (vervolg)

Diagnose dysfagie bij ziekenhuisopname :

- Dagkliniek: 10 patiënten

- SLD : 32 gevallen

- UCDG : 44 patiënten

- URFI : 58 patiënten

144 gevallen



Dysfagiepatiënten – URFI 
1 april 2010 tot 30 maart 2011

Totaal aantalopnames : 281 opnames

- Aantal patiënten met diagnose dysfagie : 58 patiënten

- Hiervan ernstige tot extreme dysfagie: 74,20 %

- Gemiddeld verblijf op de afdeling : 50 dagen

- Gemiddeld verblijf niet dysfagie patiënten : 48,08 dagen

- Gemiddeld verblijf dysfagie patiënten : 56,33 dagen

- Geen overlijden op de afdeling dysfagie patiënten



Patiënten met diagnose dysfagie 
ontslagen of overleden

 
Ontslagen/overleden met code 
Dysfagie volgens dossier 
 

 
 

URFI 

 
 

UCDG 

 
 

HDJ  

 
 

SLD 

 
 

PAD 

 
 

TOTAL 

 
Dysfagie patiënten 2010-2011 58 44 10 26+13* 6 157 

 
Dysfagie patiënten 2009-2010 
 

65 14 14 26 13+10* 142 

 



Polikliniek
Belangrijkste oorzaken van dysfagie

1 april 2010 tot 30 maart 2011

Nieuwe patiënten op de polikliniek: 67 patiënten

- Vasculaire aandoeningen: 25
- Ziekte van Parkinson: 7

- Dementie: 5

- Hersenletsel: 3
- Oculofaryngeale spierdystrofie : 3
- Laterale amyotrofische sclerose: 3
- Myopathie : 3

- Divertikel van Zenker : 1

- Andere: 17



Polikliniek
Belangrijkste oorzaken van dysfagie

Sinds 2006 : 354 nieuwe patiënten

1. Vasculaire aandoeningen : 114

2. Deconditionering + andere : 59 + 8 = 67

3. Ziekte van Parkinson : 41

4. Dementies: 30

5. Neoplasie: 19

6. GER en hiatale hernia: 12



Polikliniek
Belangrijkste oorzaken van dysfagie(vervolg)

7. Oculofaryngeale dystrofie : 11

8. Hersenletsels: 9

9. Andere musculaire dystrofieën: 5

10. Multiple systeem atrofie : 4

11. Cervicale osteofyten: 4

12. Divertikel van Zenker : 4



Polikliniek
Belangrijkste oorzaken van dysfagie(vervolg)

13. Laterale amyotrofische sclerose: 4

14. Myopathie : 3

15. SEP : 3

16. Progressieve supra-nucleaire verlamming: 3

17. Syndroom Parkinsonisme: 2

18. Achalasie : 2

19. Myasthenia gravis : 2



Polikliniek
Belangrijkste oorzaken van dysfagie(vervolg)

20. Ring van Schatzki : 1

21. Polymyositis: 1

22. Spastische Paraparese: 1

23. Fibromyalgie : 1

24. Cerebellaire degeneratie: 1

25. Olivopontocerebellaire atrofie: 1

26. Ramsay-Hunt : 1



Interdisciplinair – Definitie

« Naast elkaar brengen van verschillende disciplines en 

relaties die de professionals  betrokken in zorg en 

diensten aan bejaarden, moeten onderhouden met 

elkaar.»

Hébert, R. Précis pratique de gériatrie, 2007.



Interdisciplinair 

In de geriatrie is de interdisciplinaire interventie 

« verantwoord door de complexiteit van biopsychosociale 

interacties in het ontstaan en de behandeling van ziekten »

van de bejaarde. 

Hébert, R. Précis pratique de gériatrie, 2007.



Interdisciplinair - Doel

« Werk en ervaring samenleggen van personen die een 

andere professionele vorming hebben gehad met als 

doel voldoende complementair kunnen zijn bij het 

behandelen van complexe problemen. »

Voyer, P. 2000



Interdisciplinair – Vereisten

1. Capaciteit tot communiceren

2. Sterke professionele identiteit 

3. Competentie

4. Delen en aanvaarden van gemeenschappelijke doelen en 

doelstellingen

5. Duidelijk begrip van de respectieve rollen en professionele 

verantwoordelijkheid van elk

6. Wederzijds respect

7. Flexibiliteit in de verdeling van rollen en 

verantwoordelijkheden 



Interdisciplinair – Moeilijkheden

� Interprofessionele relaties en communicatie 

� Perceptie van de professionele rol van andere leden 

� Het definiëren van rollen 

� Ongelijke competentie

� Gebrek aan leiderschap

� Persoonlijkheid van elk lid

� Beperkingen met betrekking tot de werkplek 
Hébert, R. Précis pratique de gériatrie, 2007.



ESID  – Doelstellingen

� Consolidatie van het team

� Continue proces verbetering van communicatie

� De indicatoren voor de kwaliteit van de patiëntenzorg 
en de efficiëntie van teamwork nauwkeuriger 
omschrijven

� FEES laten opnemen in het opvolgprotocol
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