

Geheugenkliniek
Het multidisciplinaire team van de geheugenkliniek
onderzoekt cognitieve klachten, start een passende
behandeling en kan zowel de patiënt als de
mantelzorger ondersteunen. Op die manier
proberen we de patiënt zo lang mogelijk thuis te
laten wonen, met of zonder bijkomende
ondersteuning.
Tijdens het eerste contactmoment analyseert de
arts de hulpvraag en stelt een individueel traject
voor.



Aanmelden
Onderstaande criteria kunnen helpen om een
patiënt met cognitieve klachten de juiste
specialisatie of doorverwijzing te adviseren:

1. Onderzoeken oorzaak cognitieve klachten:
Bloedonderzoek, lumbaalpunctie, medische
beeldvorming (CT/MRI), neuro-psychologisch
onderzoek, …
In het kader van (gedeeltelijke) terugbetaling van
bepaalde onderzoeken, krijgen personen met een
vermoeden van beginnende dementie best een
verwijsbrief van de huisarts.
2. Behandeling: Na het verzamelen van alle
gegevens, volgt er een diagnose. Er zal voldoende
tijd en ruimte zijn om de mogelijke behandeling te
bespreken en de verdere begeleiding uit te leggen.
3. Begeleiding: Afhankelijk van de hulpvraag richt de
begeleiding zich enkel tot de patiënt, tot de
mantelzorger(s) of tot beiden.

Jonger dan 65 jaar:
Verwijzing naar de dienst neurologie.
Ouder dan 65 jaar en jonger dan 75 jaar
Verwijzing naar de dienst neurologie.
Tenzij:
● Belangrijke (fysieke) comorbiditeiten
● Polyfarmacie
● Stemmingsproblematiek
● Verblijvend in een woonzorgcentrum
Verwijzing naar de dienst geriatrie.
Ouder dan 75 jaar
Verwijzing naar de dienst geriatrie.
Tenzij:
● Geen comorbiditeiten
● (Grotendeels) zelfstandig thuiswonend
Verwijzing naar de dienst neurologie.

De geheugenkliniek wil ook bijdragen aan een
genuanceerde beeldvorming en preventie van
cognitieve stoornissen voor de inwoners van NoordAntwerpen. Wij nemen deel aan allerhande
initiatieven die relevante onderwerpen bespreken.

Voor een D-bilan bij patiënten die in het WZC
verblijven mag u het geriatrisch dagziekenhuis
contacteren.
Bij uitgesproken psychiatrische klachten
(psychose, suïcide-ideatie, …) rechtstreekse
verwijzing naar de dienst psychiatrie.



Met welke klachten?
Patiënten melden zich aan voor de
geheugenkliniek met cognitieve klachten, zoals
geheugenklachten, verminderde aandacht,
moeilijkheden om het juiste woord te vinden,
regelmatig verliezen van voorwerpen, gesprekken
of boeken niet meer kunnen volgen, verloren
rijden, …
Cognitieve klachten kunnen bij de volgende
patiënten optreden:
● Bij vermoeden van beginnende dementie.
● Na een neurologisch letsel (bloeding, beroerte,
hersenbeschadiging door een ongeval, …) of
aandoening (Multiple Sclerose, …).
● Na een psychisch belastende periode (burnout, depressie, …).
● Na een fysiek belastende periode
(chemobehandeling, …).
● In het kader van een psychiatrisch
toestandsbeeld.
● Ten gevolge van medicatie (slaapmiddelen,
pijnstillers, antipsychotica, antidepressiva, …).

Contactgegevens
Polikliniek neurologie:
03 650 50 52
Dr. Karine Geens
Dr. Fran Couvreur
Dr. Niels Fockaert
Dr. Ellen Hermans
Dr. Stephanie Smet

Geriatrie

03 650 50 53

Geriatrisch dagziekenhuis
03 650 52 45
Dr. Philip Matthyssen
Dr. Johan De Smet
Dr. Tim Rodrigus
Dr. Marie Van Wambeke

Psychiatrie

03 650 50 73
Dr. Wim Van Riet
Dr. Marjolein Bergoets
Dr. Anne-Marie Despiegelaere
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