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Geheugenpoli
Algemene informatie

U heeft een afspraak op de geheugenpoli Rivierenland

Datum 

Locatie 

Met 

Tijdstip 

U kunt zich aanmelden bij de balie van poli Neurologie. 
Daar wordt u opgevangen door de geheugenverpleegkundige.

Via de huisarts doorverwezen, maar waarom?
Als mensen ouder worden komen geheugenproblemen voor. Deze 
kunnen zeer verschillend van aard zijn. Als de geheugenproblemen 
zorgen voor problemen in uw dagelijkse functioneren is het nodig om 
te onderzoeken wat er aan de hand is. Indien duidelijk is welke oor-
zaak/oorzaken een rol spelen, kan ook iets gezegd worden over de 
mogelijkheden die er zijn voor behandeling en begeleiding. 



Een afspraak op de geheugenpoli?
Op de geheugenpoli Rivierenland wordt onderzoek gedaan naar 
geheugenproblemen. Voor de onderzoeken komt u naar de 
ziekenhuispolikliniek in Tiel of naar de buitenpolikliniek De Waterpoort 
in Beneden-Leeuwen. 

De onderzoeken op de ziekenhuispolikliniek in Tiel vinden op één dag 
plaats. De onderzoeken op de polikliniek De Waterpoort duren één 
ochtend. Op De Waterpoort is geen röntgenafdeling. Indien uit de 
onderzoeken blijkt dat er CT/MRI onderzoek moet plaatsvinden, dan 
wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt op de polikliniek in het 
ziekenhuis te Tiel. 

U hoeft niet te bellen voor een afspraak. U ontvangt de 
afspraakbevestiging en patiënteninformatie per post thuis. 

Omdat er meerdere onderzoeken op één dag zijn, is het 
raadzaam om dit niet te verzetten. 
U wordt samen met een begeleider verwacht. Deze begeleider 
kan bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw partner, uw zoon of 
dochter of een andere vertrouwenspersoon zijn. Neemt u uw bril 
en gehoorapparaat, indien u deze gebruikt, mee op de dag van de 
onderzoeken.

Hoe verloopt een onderzoek op de polikliniek?
Het onderzoek bestaat uit verschillende delen. De geheugenconsulent 
komt bij u op huisbezoek en vraagt naar de last die u ervaart van u 
geheugenproblemen in uw dagelijks leven. De geheugenconsulent kan 
ook een gesprek hebben met degene die met u meekomt. Het zou 
fijn zijn als u dan alle medicijnen klaar hebt liggen die u gebruikt 
en een lijst van uw aandoeningen/medische gegevens. Op de 
polikliniek heeft de specialist ouderengeneeskunde een gesprek 
met u, voert bij u een lichamelijk onderzoek uit en onderzoekt uw 
geheugen. Deze afspraak duurt ongeveer één uur.

Ook gaat u naar een neuroloog, het laboratorium, de röntgenafdeling 
en u ondergaat een onderzoek bij de de psycholoog. (Op polikliniek 



De Waterpoort vindt geen CT/MRI onderzoek plaats.)
Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, krijgt u een afspraak mee 
voor het uitslaggesprek. De patiënten uit Culemborg kunnen voor de 
uitslag van de onderzoeken naar de Barbara Polikliniek in Culemborg. 
Dit gesprek zal enkele weken na uw bezoek op de dagbehandeling 
zijn. Tijdens deze afspraak wordt u verwacht met een begeleider. Dit 
gesprek duurt ongeveer 20 minuten. Uw huisarts ontvangt per brief 
de bevindingen van de onder zoeken. U krijgt advies mee over de 
begeleiding en eventuele behandelmogelijkheden.

Lunch
Wanneer u de onderzoeken ondergaat in het ziekenhuis te Tiel, dan 
krijgt u een maaltijdbon, zodat u in het restaurant een lunch kunt 
nuttigen. Begeleiders kunnen mee naar het restaurant, maar dienen 
zelf hun maaltijd te bekostigen. Bijzondere diëten kunt u van tevoren 
doorgeven.

Ten slotte
Neemt u uw patiëntenpas (vroegere ponsplaatje), legitimatiebewijs en 
verzekeringspasje mee bij uw bezoek. Wanneer u een bezoek brengt 
aan het ziekenhuis in Tiel of de Barbara Polikliniek in Culemborg kunt 
u in de centrale hal een patiëntenpas laten maken / wijzigen. Bij de 
buitenpolikliniek De Waterpoort in Beneden-Leeuwen kunt u geen 
patëntenpas laten maken, maar wordt u wel geregistreerd. Het is 
belangrijk dat deze gegevens juist zijn en dat er een telefoon nummer 
van een contactpersoon bekend is op de poli Neurologie. Laat 
daarom bij veranderingen (bijvoorbeeld verhuizing, andere huisarts, 
enz.) een nieuwe pas maken.

Hebt u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze folder? 
Belt u ons dan gerust op. Wij zijn te bereiken op:
maandag en woensdag (0344) 72 66 21
maandag t/m vrijdag polikliniek Neurologie (0344) 67 38 70



Nuttige adressen
Geheugenpoli, locatie Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Bezoekadres President Kennedylaan 1
 4002 WP Tiel
Postadres Postbus 6024
 4000 HA Tiel

Telefoon (0344) 72 66 21  
 geheugenpoli, op maandag en woensdag
Telefoon (0344) 67 38 70 poli Neurologie
Telefoon (0344) 67 49 11 receptie ziekenhuis
Fax (0344) 72 67 59

Geheugenpoli, locatie Barbara Polikliniek
Bezoekadres Elisabethdreef 4
 4101 KL Culemborg

Geheugenpoli, locatie Polikliniek De Waterpoort
Bezoekadres Beatrixstraat 20
 6658 EK Beneden - Leeuwen

Meer informatie?
Op www.dementieprogramma.nl en www.zrt.nl

Geheugenverpleegkundige: 
Therese Verbeek en Nel van de Koppel

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19 
Internetsite: www.zrt.nl


