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BESTE BEZOEKER,

INHOUDSTAFEL

Van harte welkom in het
Geheugencentrum van het
Ziekenhuis Oost-Limburg.
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4. Medicatie en controle
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5. Revalidatie en begeleiding
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Op deze dienst kunnen
mensen terecht voor
diagnostiek en behandeling
vang eheugenproblemen.
Wanneer er sprake is van
toenemende aanhoudende
geheugenklachten, worden
mensen vaak doorverwezen
naar een multidisciplinair
geheugencentrum, beter bekend
als ‘geheugenkliniek’.
We willen u met de beste
zorgen omringen. Indien u
vragen heeft staan wij steeds
voor u klaar.
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1.4 Geriatrisch dagziekenhuis
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VOORSTELLING
TEAM

1.1 Geriatrie

dr. J. Caenen
Internist-Geriater
dr. H. Daniëls
Internist-Geriater
dr. J. Meeuwissen
Internist-Geriater
dr. R. Van Loon
Internist-Geriater

1.4 Geriatrisch dagzieken
huis
Dr. J. Meeuwissen
Internist-Geriater,
verantwoordelijke geneesheer
Dr. M. Burin
Ouderenpsychiater

1.2 Ouderenpsychiatrie
dr. L. Lambrichts
Ouderenpsychiater
dr. M. Burin
Ouderenpsychiater

1.3 Geheugenrevalidatie
dr. J. Meeuwissen
Internist-Geriater,
verantwoordelijke geneesheer
dr. M. Burin
ouderenpsychiater
N. Timmermans
Klinisch psycholoog
A. Boukraa
Ergotherapeute
A. Schreurs
Maatschappelijk werker
C. Van de Maele
Secretariaat
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INLEIDING

Mensen richten zich vaak in eerste
instantie tot hun huisarts om hun
cognitieve klachten te bespreken.
De huisarts of een specialist (bv.
geriater of neuroloog) kan dan
beslissen tot doorverwijzing naar
een geheugenkliniek.
Om geheugenproblemen volledig
in kaart te kunnen brengen en de
onderliggende oorzaak te kunnen
achterhalen, is een uitgebreid
specifiek medisch-technisch en
neuropsychologisch onderzoek
noodzakelijk.
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ONDERZOEKEN
EN RESULTAAT
BESPREKING

Hieronder volgt een volledig overzicht van het traject dat mensen
in ons geheugencentrum doorlopen: van diagnostiek tot behandeling.
Na het contact met de huisarts
(1) komen mensen bij één van de
geriaters terecht voor een eerste
screening en verdere planning van
alle volgende onderzoeken (2).
De verschillende onderzoeken
(3) kunnen ambulant uitgevoerd
worden tijdens aparte consul
taties op verschillende tijd
stippen.
De meeste patiënten kiezen
echter voor een dagopname op
onze dagkliniek om alle onderzoeken op één dag te laten uitvoeren.
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Deze onderzoeken bestaan uit een
aantal klinische testen, waaronder
labo-onderzoek en beeldvormend
onderzoek. Verder een aantal
cognitieve testen en een familiegesprek om het algemene functioneren van de patiënt correct te
kunnen inschatten.
Verder wordt samen met de
patiënt en de mantelzorger(s) een
zorgplan opgesteld indien (uitbreiding van) professionele hulp in de
thuisomgeving wenselijk is. Op
het einde van de dagopname of
via afspraak worden de definitieve
resultaten met u besproken (4).

MEDICATIE EN
CONTROLE

Indien de onderzoeksresultaten
uitwijzen dat er effectief sprake is
van progressieve geheugenproblemen, komt u in aanmerking voor
behandeling met medicatie.
Na de resultatenbespreking wordt
door ons een aanvraag opgestuurd voor goedkeuring van
terugbetaling van de medicatie
en wordt de huisarts verder op de
hoogte gebracht via briefwisseling.
Aanvankelijk krijgt u als patiënt
een goedkeuring van terugbetaling voor een eerste periode van
6 maanden. U ontvangt hierover
bericht van de mutualiteit. Zodra u
door uw voorraad heen bent, kan
u tijdens deze periode op voorschrift van de huisarts de medicatie opnieuw verkrijgen.
Veelal volgt er na 2 maanden een
controleraadpleging om te zien
hoe u reageert op de medicatie
(5).
Later wordt u schriftelijk uitgenodigd voor een verlenging van
terugbetaling van de medicatie
voor telkens een periode van 1
jaar. Dit gebeurt voor het verstrijken van de huidige goedkeuring
van terugbetaling.
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U als patiënt wordt hiervan
dus telkens tijdig op de hoog
te gebracht en dient dit zelf
niet op te volgen.
Deze verlenging gaat gepaard met
een afspraak bij de behandelend
geneesheer, een gesprek bij de
psycholoog of een gesprek bij de
sociaal verpleegkundige.

REVALIDATIE EN
BEGELEIDING

Na de resultatenbespreking en/
of bij de eerste verlenging zal u
door de behandelend geneesheer
uitgenodigd worden voor een
oriënteringsgesprek bij de psycholoog (6).
Hierin worden de revalidatie- en
behandelmogelijkheden die het
ziekenhuis aanbiedt, aan u en uw
familie uitgelegd.
Ook voorziet het ziekenhuis de
mogelijkheid om deel te nemen
aan:
• Groepsrevalidatieprogramma
‘Dementie! Wat nu?’ (in samenwerking met vzw Menos)
• Individuele Cognitieve Revalidatie
• Thuisbegeleiding (in samenwerking met vzw Menos).
Met elk van deze initiatieven
proberen wij op aparte wijze uw
specifieke vragen, noden en zorgbehoeften in te vullen.
Meer uitleg hierover krijgt u in het
oriënteringsgesprek.
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NOTITIES
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www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.

BR0176

