Neurologie

Geheugenkliniek

Voel je jouw geheugen achteruitgaan?
Ben je vaker dan vroeger vergeetachtig?

Wat doet onze geheugenkliniek?
De geheugenkliniek in AZ Rivierenland campus Rumst is een samenwerking tussen het
geriatrisch dagziekenhuis en onze raadpleging neurologie.
•
•
•
•
•

Ben je 70 jaar of ouder?
OF Voel je jouw geheugen achteruitgaan?
OF Heb je karakterveranderingen?
OF Vergeet je abnormaal veel?
OF Moet de familie jou hierdoor extra ondersteunen?

Met slechts 2 bezoekmomenten aan ons ziekenhuis worden de nodige testen gedaan
en wordt samen met jou een behandelingsplan opgesteld.

Op bezoek in onze geheugenkliniek
Bezoek 1: dagopname (van 08.00u tot 14.00u)
We vragen jou om nuchter binnen te komen om 07:30u en je in te schrijven aan het
onthaal. Na enkele onderzoeken, die je nuchter dient te ondergaan, zorgen wij voor
een ontbijt. Breng eventuele medicatie mee die je normaal neemt bij het ontbijt,
dan kan je deze op dit moment innemen. We vragen je bovendien een volledige
oplijsting te maken van jouw medicatie en deze mee te brengen.
Tijdens deze voormiddag staan een heel aantal onderzoeken gepland, zoals:
•
een bloedafname
•
een EKG (filmpje van het hart)
•
een RX thorax (röntgenopname van de longen)
•
een CT van de hersenen
•
een consultatie bij geriaters dr. Paul De Winter of dr. Sofie Van de Velde - Van De
Ginste
•
het (samen) invullen van een aantal vragenlijsten om jouw geheugenproblemen
objectief te schetsen
Breng zeker jouw verwijsbrief van de huisarts mee!
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Tijdens deze voormiddag word
je steeds begeleid door een
verpleegkundige. Als je vragen hebt,
kan je hiervoor bij hem/haar terecht.
Hij/zij is er om jou te helpen!
Toch kan het handig zijn om een familielid mee te brengen tijdens de onderzoeken en achteraf tijdens de raadpleging bij de arts.

Bezoek 2: EEG en consultatie bij dr. M. Montagna
Ongeveer tien dagen na de testen (op
donderdagnamiddag) worden tijdens
een consultatie bij neuroloog dr. Massimiliano Montagna met jou de resultaten
besproken en wordt indien nodig een
behandeling met medicatie opgestart.
We geven dan ook de nodige attesten
mee voor de medisch adviseur.

Indien je nog vragen hebt, heb je uitgebreid
de gelegenheid om deze te stellen aan
de arts.

Verdere opvolging
Na deze testen en bespreking met de arts
wordt éénmalig een afspraak gemaakt
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. Wij raden aan om 1 maand
vóór het verval van jouw attesten een
nieuwe afspraak te maken. Dit kan tijdens
de consultatie of telefonisch achteraf op
het telefoonnummer 03 880 98 87.
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Wij wensen jou een
aangenaam verblijf
en een spoedig herstel toe!

CAMPUS RUMST
‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 98 87 (neurologie)
03 880 90 69 (interne liaison)
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