Een goed geheugen is heel belangrijk om een
normaal leven te leiden.
Problemen met het geheugen hebben
belangrijke gevolgen voor ons persoonlijk,
familiaal en professioneel leven.
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Ons geheugen is een uiterst ingewikkelde
functie. Geheugenstoornissen kunnen dan
ook verschillende vormen aannemen:
van tijdelijke vergeetachtigheid tot ernstige
tekorten.
De oorzaken van een minder goed geheugen
zijn ook erg verschillend. Soms gaat het om
een onschuldige verandering die relatief
gemakkelijk verholpen kan worden. Soms
echter gaat het om een veel ernstiger
progressieve aftakeling zoals bij verschillende
dementieziektes.
Met geheugenproblemen richt u zich het best
tot uw vertrouwde huisarts. Hij / zij is goed
geplaatst om een eerste onderscheid te
maken
tussen
de
verschillende
geheugenstoornissen.
Als uw huisarts het nodig vindt, kan hij / zij u
verwijzen naar de geheugenkliniek.

WAT IS DE GEHEUGENKLINIEK?
In de geheugenkliniek werken verschillende
specialisten samen om zo snel mogelijk een
goede diagnose voor uw geheugenprobleem
te vinden.
Na een diagnose stelt het team van de
geheugenkliniek aan u en uw huisarts zo
mogelijk een gerichte en verantwoorde
behandeling voor.
In
de
geheugenkliniek
worden
de
geheugenproblemen ook verder opgevolgd.
HOE GAAT HET CONCREET IN ZIJN
WERK?
Via uw huisarts maakt u een afspraak op het
nummer 055/23 33 05.
De dag van de afspraak komt de persoon met
geheugenstoornissen, liefst begeleid door
iemand die hem / haar goed kent, naar de
geheugenkliniek op het afgesproken uur (zie
achterzijde).
De geheugenkliniek maakt deel uit van het
algemeen dagziekenhuis dat zich bevindt op
het gelijkvloers.
U brengt best alle geneesmiddelen mee die u
nu gebruikt. Ook de radiografische foto's en
andere onderzoeksresultaten waarover u of uw
huisarts beschikt, brengt u best mee.
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Tijdens uw verblijf wordt u onderzocht door
drie
geneesheren:
de
neuroloog,
de
neuropsychiater en de internist-geriater. Als
het nodig is wordt u ook gezien door de
ergotherapeut, de neuropsycholoog of de
sociaal werker.

De onderzoeken die vóór uw bezoek al
gebeurd zijn, worden niet herhaald.
U wordt gedurende de dag begeleid door de
verpleegkundige van de geheugen-kliniek, die
hiertoe
speciaal
is
opgeleid.
De
verpleegkundige
zorgt
ook
voor
uw
middagmaal en dat van uw begeleider.
In
de
namiddag
zijn
de
meeste
onderzoeksgegevens al bekend en wordt voor
u en uw huisarts een voorlopig rapport
klaargemaakt.
Voor bepaalde geheugenproblemen bestaan
er nu geneesmiddelen die terug-betaalbaar
zijn. In dit geval moet u, volgens de
reglementering, op bepaalde tijdstippen nog
eens naar de afdeling komen voor verdere
opvolging. Het aantal onderzoeken zal dan
beperkt zijn.
Wij kunnen u hierover reeds uitleg geven en
de data vastleggen.
Heeft u of uw begeleider vragen tijdens uw
verblijf, staan wij klaar om hierop zoveel
mogelijk antwoorden te zoeken.

AFSPRAAK

Datum:

……………………………………

Uur:

……………………………………

Als u onverhoopt de afspraak niet kunt
nakomen, wilt u dan tijdig contact opnemen
met de geheugenkliniek op tel. 055/23 33 05.
U komt samen met een familielid of vriend(in).
U brengt uw geneesmiddelen
onderzoeksresultaten mee.

en

alle

U wordt begeleid door de verantwoordelijke
verpleegkundige.
U verlaat de geheugenkliniek ongeveer om
……. uur.

