Als u nu en dan wat begint te vergeten, betekent dat
niet noodzakelijk dat er wat mis is met uw geheugen.
Het is immers normaal dat men bij het ouder worden
meer moeilijkheden ondervindt om zaken te plannen en
te onthouden. Nochtans vinden wij het belangrijk om
het geheugen bij oudere mensen tijdig te onderzoeken.
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Bent u de jongste tijd ook
vergeetachtig?

Sint-Augustinus
Sint-Vincentius
Sint-Jozef

Uw geheugen
onderzocht

Geriatrisch zorgnetwerk

Het geriatrisch dagziekenhuis is open van
8.30 tot 16.30 uur.
Wij vragen u ons uiterlijk 24u op voorhand telefonisch
te verwittigen op 03 444 15 82 als u niet of niet tijdig
op uw afspraak aanwezig kan zijn.
Indien wij niet op de hoogte zijn van uw annulatie,
zijn wij genoodzaakt administratieve onkosten aan te
rekenen.

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. 03 443 30 11
fax 03 440 43 74
campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23
campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11
www.gza.be
GasthuisZusters
Antwerpen

patiënteninformatie

Hoe verloopt het onderzoek?
Om een volledig beeld te krijgen van uw geheugenprobleem zullen we op verschillende dagen onderzoeken
plannen en gesprekken voeren.

De behandeling kan bestaan uit medicatie, een therapieplan, adviezen naar de toekomst, … De behandelende
arts zal altijd uw huisarts op de hoogte stellen.

Wat kost dit onderzoek?

Tijdens de eerste dag wordt uw problematiek in kaart
gebracht. Er worden gesprekken gevoerd met u en uw
familie.
Hierbij zijn verschillende personen betrokken zoals
de geriater, verpleegkundige, ergotherapeut, neuro
psychologe, …
Zij zullen later in overleg bepalen welke extra onderzoeken aangewezen zijn.
Dit eerste contact neemt ongeveer 2 uur in beslag.

De afrekening van de consultaties gebeurt via de kassa
aan het onthaal. De omvang van de factuur is afhankelijk van de verschillende consultaties en de uitgevoerde
onderzoeken.

Aan de hand van de bevindingen op de eerste dag wordt
u telefonisch uitgenodigd voor de geplande onderzoeken. De onderzoeken zijn afgestemd op uw specifieke
problematiek en kunnen voor iedereen verschillend zijn.
Dikwijls worden volgende zaken gedaan:
• een consult bij de neuroloog
• een bloedafname
• een scan van de hersenen
• een neuropsychologische testing
Soms is het noodzakelijk dat de sociale dienst en/of
thuiszorgexpert van uw mutualiteit wordt ingeschakeld.
Het programma kan vrij intensief zijn en zelfs een hele
dag in beslag nemen.

U brengt mee:
• uw identiteitskaart en uw SIS-kaart
• uw geneesmiddelen voor de dag van de opname en
een recente medicatielijst
• een verwijsbrief van de huisarts of specialist
• uw oude radiografieën of scanners van het hoofd
• uw bril en/of hoorapparaat

Tussen de onderzoeken kunnen u en uw begeleider
terecht in de rustruimte. Heel de dag door is er koffie,
thee en water beschikbaar. Voor u kan er een middagmaal voorzien worden. Tegen een kleine vergoeding,
voor uw begeleider eveneens. Gelieve hiervoor tijdig
te verwittigen.
Op het ogenblik dat alle onderzoeken afgerond zijn, krijgt
u van de verpleegkundige een afspraak mee. Tijdens
deze afspraak zal de arts de resultaten overlopen en
een behandeling voorstellen.

Wanneer en waar meldt u zich aan?
U meldt zich aan bij de onthaalbalie in de inkom van
het ziekenhuis.

Belangrijke informatie
De aanmelding op het geriatrisch dagziekenhuis kan
enkel na doorverwijzing van een huisarts of een geneesheer specialist én op afspraak.

Volgende programma’s
aangeboden worden:

kunnen

ook

•
Cursus Denken en doen:
Deze cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel
wordt de nadruk gelegd op het leren omgaan met cognitieve problemen (aandacht, geheugen…). In het tweede
ligt de nadruk op het verbeteren en/of behouden van
de zelfredzaamheid.

Ergotherapeutische begeleiding:
•
Richt zich op mensen die door een meer uitgesproken
cognitieve achteruitgang praktische problemen ervaren
in de thuissituatie.
Individuele cognitieve revalidatie:
•
Deze revalidatie is gericht op mensen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH) die acute cognitieve
problemen (aandacht, geheugen, …) ervaren.

Hoe bereikt u het geriatrisch dagziekenhuis?
Het geriatrisch dagziekenhuis is gelegen in Sint-Jozef,
Molenstraat 19 te Mortsel. Tel. 03 444 15 82.
Het ziekenhuis is gelegen tussen de Mechelsesteenweg
en de Statielei.

Met de wagen (betaalparking):
• u komt van Antwerpen: volg de Mechelsesteenweg
richting Mechelen. Aan het atheneum van Mortsel
slaat u linkssaf de Molenstraat in, het ziekenhuis
bevindt zich 500m verder aan de rechterkant.
• u komt van Mechelen of Lier;
Volg de Mechelsesteenweg richting Antwerpen. Aan
het atheneum van Mortsel slaat u rechtsaf de Molenstraat in, het ziekenhuis bevindt zich 500m verder
aan de rechterkant.
Met het openbaar vervoer:
Bussen 196, 197 en 14 hebben een halte aan het
ziekenhuis.
Bent u onverwacht verhinderd?
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te
verwittigen via het nummer waarop u de
afspraak heeft gemaakt. Indien wij niet op de
hoogte zijn van uw annulatie, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

