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WAAROM NAAR DE GEHEUGENKLINIEK?
Vergeetachtigheid is niet alleen hinderlijk, maar leidt soms ook tot problemen in 
het dagelijks functioneren. Geheugenproblemen komen voornamelijk bij oude-
ren voor, maar kunnen ook op jongere leeftijd ontstaan. Om te bepalen welke 
behandeling u nodig heeft, moeten we de oorzaak van de klachten achterhalen. 
Het is dan ook erg belangrijk om uw klachten vroegtijdig en goed te onderzoeken.
 
DE GEHEUGENKLINIEK
De geheugenkliniek is gelegen op de 5de verdieping en is daar gelokaliseerd in 
het geriatrisch dagziekenhuis. Daar vinden de testen plaats voor zowel de min 
75- als de plus 75-jarigen. De plus 75-jarigen worden gevolgd door de artsen 
geriaters. De min 75-jarigen worden gevolgd door de artsen neurologen.
In alle gevallen hebben deze artsen de eindverantwoordelijkheid.

GEHEUGENSTOORNISSEN
Geheugenproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze hoeven niet 
altijd ernstig te zijn. Het kan een normaal verouderingsverschijnsel zijn. 
Soms kunnen lichamelijke aandoeningen, depressie en psychische problemen 
zich uiten als geheugenstoornissen. Soms kan het een teken zijn van  een begin-
nend dementieproces. Door vroegtijdig een verklaring te vinden voor de klach-
ten, kan een snelle behandeling van onderliggende oorzaken worden opgestart.

HET TEAM
Er is een multidisciplinair team betrokken bij de geheugenkliniek. Het  team 
bestaat uit: 
Voor de min 75 jarigen:
• dr. De Cauwer  neurologie
• dr. Leenders  neurologie
• dr. Malfroid   neurologie
• dr. Viaene   neurologie
Voor de plus 75 jarigen:
• dr. Helsen: geriater
• dr. Van Ouytsel: geriater

Deze artsen worden steeds ondersteund door:
Verpleegkundigen - Ergotherapeuten - Psychologen - Sociaal assistenten

Na de verschillende onderzoeken van elk teamlid wordt er een bespreking ge-
houden. 
Hieruit volgt de verdere behandeling of begeleiding.



Praktisch
De ochtend van uw geplande dagopname komt u op het afgesproken uur naar 
het ziekenhuis. U mag onmiddellijk naar het geriatrisch dagziekenhuis gaan.  
Dit bevindt zich op de 5de verdieping.
Het einde van de dagopname is voorzien tussen 16 en 17 uur.
De resultaten van  de onderzoeken worden met u besproken en eveneens 
doorgestuurd naar uw huisarts. 

 
Wat brengt u mee? 

• De verwijsbrief van de huisarts voor de geheugentesten
• Naam en telefoonnummer van een contactpersoon ( familielid) die we 

tijdens uw dagopname kunnen contacteren.
• De medicatie die u de dag van de opname moet nemen.
• Uw medicatielijst
• Uw bril en leesbril
• Uw hoorapparaat
• Een rolator of stok indien u deze gebruikt
• Heeft u diabetes? Breng uw spuitmateriaal en meter mee.
• Laat een familielid of vertrouwenspersoon meekomen.

Er wordt een middagmaal voorzien voor de patiënt. De familie kan in de 
cafetaria iets nuttigen.

Gelieve de verpleging te verwittigen op het nummer van de  
Geheugenkliniek (014/577501) indien u niet kan komen. U kan ook mailen 
naar dgdh@ziekenhuisgeel.be
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Het verloop van de dag
U wordt verwezen naar de geheugenkliniek door uw huisarts of een geneesheer-
specialist. De onderzoeken worden zoveel mogelijk op één dag uitgevoerd. 

Welke onderzoeken?
• Bloedafname en  ECG( filmpje van het hart).
• CT-scan of NMR van de hersenen. ( gespecialiseerde beeldvorming van de 

hersenen) 
• Testafname bij de patiënt door de psychologe.
• Afname van een vragenlijst bij de familie door de psychologe.
• Gesprek met de familie door de sociaal assistente.
• Observatie van het functioneel niveau van de patiënt door de ergotherapeut.
• Afname van een vragenlijst bij de familie door de ergotherapeut.
• Eventueel  een consultatie bij de  neuroloog  en  een  EEG (registratie van 

de hersenactiviteit).
• Consultatie bij de geneesheer-specialist-geriater. (*)

Na het bespreken van de resultaten door de verschillende teamleden volgt er 
de dag zelf  een gesprek tussen u, de arts en uw  familie over de diagnose en 
eventueel de  verdere behandeling en begeleiding. 

Indien u nog vragen heeft na het lezen van deze brochure kan u met ons contact 
opnemen, elke werkdag tussen 8u en 16 u op het nummer 014/57 75 01.

(*) Afhankelijk van uw situatie, kan de arts hiervan afwijken.
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CONTACTGEGEVENS
Team Geheugenkliniek - Tel.: 014 / 57 75 01 - dgdh@ziekenhuisgeel.be 
Coördinator Geheugenkliniek - An Smaers

• dr. Helsen   geriatrie
• dr. Van Ouytsel  geriatrie
• dr. De Cauwer  neurologie
• dr. Leenders  neurologie
• dr. Malfroid   neurologie
• dr. Viaene   neurologie
• verpleegkundigen
• ergotherapeuten
• psychologen
• sociaal assistenten
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