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Informatiebrochure voor patiënten

Welkom
Van harte welkom op het geheugencentrum
Een goed geheugen is een absolute vereiste om in het dagelijkse leven vlot te
functioneren.
Wanneer op dit gebied echter problemen ontstaan, eist dit zeer snel zijn tol, zowel op
persoonlijk, familiaal en professioneel gebied.
“mijn moeder is de laatste tijd wat verward”
“mijn man is zo achterdochtig geworden”
“ik ben zo vergeetachtig de laatste tijd”
“ik geraak zo moeilijk uit mijn woorden”
Aan deze vaak gehoorde klachten ligt er een brede waaier van mogelijke oorzaken. Ze
hoeven niet altijd ernstig te zijn, zoals bij normale ouderdomsverschijnselen, maar
kunnen ook wijzen op een beginnende dementie, lichamelijke stoornissen, depressie of
andere psychiatrische aandoeningen.
Nader onderzoek naar de aard en de oorzaak van deze klachten is daarom van groot
belang. Door vroegtijdig een verklaring te vinden voor de klachten kan een snelle
behandeling van eventueel onderliggende oorzaken worden opgestart.
In het geheugencentrum bieden we een gefundeerde en verantwoorde aanpak aan en
dit op een pluridisciplinaire wijze.
Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan de teamleden. Met ons multidisciplinair team staan we steeds klaar om u met de beste zorgen te omringen.
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Visie/doelstellingen
Het geheugencentrum van Az Damiaan biedt een pluridisciplinaire gespecialiseerde
aanpak van geheugen en gedragsveranderingen bij volwassenen.
In het centrum is er een nauwe samenwerking tussen de diensten neurologie, neuropsychologie, geriatrie en psychiatrie.

Doelstelling

Vroegtijdige diagnosestelling zonder hospitalisatie.

Diagnosemededeling en -toelichting aan patiënt en zorgverleners.

Detectie van gedrags-en psychologische veranderingen.

Instellen van medicamenteuze behandeling.

Aandacht voor de mantelzorger zodat de thuissituatie zo lang mogelijk haalbaar
blijft.

Hoe gaan we te werk?
Mensen die zich zorgen maken over toenemende geheugen- en/of gedragsveranderingen
bij zichzelf of een naaste, kunnen via de huisarts of specialist doorgestuurd worden naar
het geheugencentrum.
Een team van deskundigen op het terrein van geriatrie, neurologie en psychiatrie zal via
een stapsgewijze en gestructureerde aanpak de klachten zo duidelijk mogelijk in kaart
brengen.

1. Tijdens een eerste contact via de consultatie bij de specialist wordt een beeld geschetst
van de problematiek.
2. Na dit eerste contact wordt een opname in het dagziekenhuis gepland, waar bijkomende onderzoeken zoveel mogelijk op één dag uitgevoerd worden. Zo zal er o.a. een
bloedafname, EKG, beeldvorming (SPECT CT-scan) neurologisch (EEG) en een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. De ergotherapeut neemt de IADL af. De patiënt
wordt ook gezien door de geriater, de neuroloog en de psychiater. Aan de hand van
deze gegevens bepaalt de arts of er eventueel nog bijkomende onderzoeken nodig zijn.
3. Wekelijks vindt er een pluridisciplinaire teamvergadering plaats waar de resultaten van
de testing worden besproken. Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd
voor verdere behandeling en begeleiding.
4. Tot slot wordt u uitgenodigd op de consultatie van de doorverwijzende specialist, waar
de resultaten, diagnose en eventuele behandeling worden besproken met u en uw
mantelzorger.
5. Indien u akkoord gaat, wordt ook het verslag doorgestuurd naar uw huisarts.
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Contact
Afspraak geheugencentrum:  059 41 44 20.

Bereikbaarheid
Het geheugencentrum bevindt zich op de vierde verdieping (geriatrisch
dagziekenhuis).
Gelieve u bij aankomst aan te melden bij de verpleegkundige op het
dagziekenhuis.
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