
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEHEUGENPOLIKLINIEK 

 

 

  

Met opmaak: Tabstops:  14,47 cm, Left



Inleiding  
Het geheugenonderzoek is bedoeld voor mensen met 

beginnende geheugen- en oriëntatieproblemen en/of 

veranderingen in het gedrag. Wij adviseren u iemand uit de 

naaste omgeving mee te nemen die goed op de hoogte is van 
uw persoonlijk omstandigheden. Uw begeleider mag bij het 

onderzoek aanwezig zijn. 

 

Bezoek polikliniek Geriatrie/onderzoeken 

Bij een bezoek aan de polikliniek Geriatrie is het belangrijk dat 

u het volgende meebrengt:  
▪ Alle medicijnen die u gebruikt; ook de medicijnen die zonder 

recept verkrijgbaar zijn.  

▪ Eventuele hulpmiddelen, zoals een bril of een 

gehoorapparaat.  

▪ Uw zorgverzekeringpas. 
 

Op de afgesproken dag meldt u zich aan de balie van de 

polikliniek Geriatrie:  

▪ Franciscus Vlietland: 3e verdieping, route 3.14  
▪ Franciscus Gasthuis: 1e verdieping, balie 149  

 

De geriater  
De geriater heeft veel kennis van ouderdomsziekten. Deze arts 

kijkt niet alleen naar lichamelijke ziekten, maar ook naar 

psychische en sociale problemen, en zorgproblemen thuis. 
 

De geriater stelt vragen over de huidige klachten en uw 

medisch verleden. Ook vindt er lichamelijk onderzoek plaats, 

waarbij de geriater kijkt of er een lichamelijke oorzaak is van 

uw geheugenklachten. De geriater neemt een korte 
geheugentest bij u af en bespreekt ook hoe het met u gaat in 

het dagelijks leven.  

 

Het onderzoek door de geriater duurt ongeveer 1,5 uur. 

 
Als het mogelijk is, vertelt de geriater u na dit onderzoek wat er 

met u aan de hand is. Het kan ook voorkomen dat er nog 

vervolgonderzoek nodig is, zoals een scan van de hersenen 

en/of een uitgebreidere geheugentest.  



De geriater bespreekt dit dan aan het eind van het bezoek met 

u. 

 

De geriatrieverpleegkundige  
Mogelijk heeft de geriatrieverpleegkundige een aantal dagen 
voor het onderzoek een gesprek met uw begeleider of 

mantelzorger. In dit gesprek is aandacht voor de zorgbehoefte 

en hulpvraag. Ook de stemming en eventuele 

gedragsveranderingen, en hoe dit door naasten wordt ervaren, 

komen ter sprake.  
 

Dit is een telefonisch gesprek of een beeldbel gesprek via de 

Beter Dichtbij App. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Dit 

gesprek vindt alleen plaats als u hiervoor toestemming hebt 

gegeven. 
 

Mocht de arts dementie bij u vaststellen, dan wordt er een 

afspraak ingepland bij de geriatrieverpleegkundige voor verdere 

ondersteuning of begeleiding.  
 

Kunt u niet komen? 
Als u niet naar de afspraak kunt komen, vragen wij u 

vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven aan de polikliniek 

Geriatrie.  

▪ Franciscus Vlietland: 010 – 893 3820  
▪ Franciscus Gasthuis: 010 – 461 6633  

 

Vragen  
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt van 

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 

tussen 13.00 en 15.00 uur contact opnemen met de polikliniek 
geriatrie. 
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