
Geriatrie - Neurologie

Geheugenkliniek
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Voel je jouw geheugen achteruitgaan?

Ben je vaker dan vroeger vergeetachtig?

Heb je minder interesse in dingen die je vroeg wel graag deed?

Kom je ergens en heb je het gevoel dat dit nieuw voor je is, terwijl je er al vaker bent geweest?

Geeft je omgeving aan dat je vaak dezelfde vragen stelt?

Heb je of merkt je omgeving karakterveranderingen?

Wat doet de geheugenkliniek voor jou?
De geheugenkliniek is een dagopname, waar verscheidene onderzoeken gebeuren in 
functie van jouw geheugen. Je kan kiezen tussen een geheugenkliniek bij onze geriaters 
of bij onze neurologen:

• bij de geriaters gebeurt de bespreking van de resultaten aansluitend aan de 
dagopname. Je moet wel 75 jaar of ouder zijn. 

• indien je via de neurologen wordt doorverwezen, kom je kort na jouw dagopname 
op consultatie voor bespreking van de resultaten.

 
In beide gevallen worden de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken rustig en 
grondig besproken en krijg je uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

Op bezoek in onze geheugenkliniek
We vragen je nuchter naar het ziekenhuis te komen om 08:00u en je in te schrijven aan 
het onthaal. Na enkele onderzoeken (die nuchter dienen te gebeuren) zorgen wij voor 
een ontbijt. 

Breng deze dag een mantelzorger mee: de aanwezigheid van een familielid of iemand uit 
je directe omgeving is noodzakelijk voor bepaalde onderzoeken. 

Je wordt de ganse dag begeleid door een verpleegkundige. Stel gerust jouw vragen: 
de verpleegkundige is er om jou te helpen!

Tijdens deze voormiddag staan een heel aantal onderzoeken gepland, zoals:

• een bloedafname
• een EKG (filmpje van het hart)
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• een RX thorax (röntgenfoto van de 
longen)

• een CT-scan van de hersenen
• het (samen) invullen van een aantal 

vragenlijsten om jouw geheugen-
problemen objectief te schetsen, 
zowel door jou als door iemand uit je 
omgeving

• geheugentesten
• eventueel uitgebreide geheugen-

testen bij de neuropsycholoog
• een consultatie bij de geriater

Wat breng je zeker mee?

• een verwijsbrief van je huisarts
• een actuele medicatielijst
• medicatie die je neemt tijdens de dag 

van opname 
• hulpmiddelen, zoals een leesbril, 

wandelstok, ...
• iets om te doen tijdens het wachten 

(boek, tijdschrift, ...)

Verdere opvolging
Verdere opvolging is afhankelijk van het al 
dan niet opstarten van medicatie voor het 
geheugen.

Als er geen medicatie wordt opgestart, is 
de opvolging voor elke patiënt verschillend 
en zal dit verder besproken worden met de 
geriater of neuroloog. 

Wanneer er wel medicatie voor het geheugen 
wordt voorgeschreven, zorgen we voor de 
nodige attesten voor de medisch adviseur 
van jouw ziekteverzekering. Zo kan de 
medicatie terugbetaald worden. We maken 
eenmalig een afspraak om 6 maanden later 
op tussentijdse controle te komen. Zo kan 
het medicatieschema worden gecontroleerd 
en indien nodig bijgesteld. Vanaf dan is een 
jaarlijkse follow-up aangewezen. 

Eventuele opvolgafspraken worden gemaakt 
op het geriatrisch dagziekenhuis indien de 
opvolging via de geriaters gebeurt en op 
de consultatie neurologie indien dit via de 
neurologen gebeurt.

Wens je een afspraak? Contacteer 
ons dan via 03 880 90 69 (geriatrie) 
of 03 880 98 87 (neurologie).



Wij wensen jou een 
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!

CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 69 (interne liaison) 
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