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UW AFSPRAAK OP DE GEHEUGENPOLIKLINIEK 
IS GEPLAND OP:

Datum: .....................................................................................

Tijd: .....................................................................................

U bent welkom op de geheugenpolikliniek.



U kunt zich aanmelden bij de balie van polikliniek Neurologie route 22. 
U krijgt eerst een gesprek en onderzoek bij de neuroloog en wordt gezien door 
de geheugenverpleegkundige. Zij geeft informatie over het verloop van de dag 
en neemt eventueel geheugentesten bij u af.

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 pro-
blemen in uw dagelijkse functioneren is het nodig om te onderzoeken wat er 
aan de hand is. Indien duidelijk is welke oorzaak/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 van Ziekenhuis Rivierenland wordt onderzoek gedaan naar 
geheugenproblemen. Voor de onderzoeken komt u naar de polikliniek in Tiel. De 
onderzoeken vinden op één dag plaats. 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 de 
afspraak niet te verzetten. U wordt samen met een begeleider verwacht. Deze 
begeleider kan bijvoorbeeld uw echtgeno(o)t(e), uw partner, uw zoon of doch-
ter of een andere vertrouwenspersoon zijn. 

HOE VERLOOPT EEN AFSPRAAK OP DE GEHEUGENPOLI?
Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. 

Op de polikliniek Neurologie wordt u eerst gezien door de neuroloog of ge-
heugenverpleegkundige. De neuroloog zal een gesprek met u voeren en licha-
melijk onderzoek doen. De geheugenverpleegkundige informeert u over het 
verloop van de dag, u begeleiden en eventueel geheugentesten bij u afnemen. 
Verder vindt er in de ochtend bloedonderzoek en röntgenonderzoek plaats. Na 
de lunch kan er neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden, soms moet u hier 
nog een keer voor terugkomen. Na deze test mag u naar huis. U krijgt zo nodig 
een maaltijdbon om in het restaurant een lunch te nuttigen. Begeleiders kun-
nen mee naar het restaurant en tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de 
consumpties in het restaurant.

Na deze test mag u naar huis en krijgt u een afspraak mee voor het  
uitslaggesprek bij de neuroloog.



www.ziekenhuisrivierenland.nl

WIE OF WAT BRENGT U MEE NAAR 
UW AFSPRAAK OP DE GEHEUGENPOLI:

 • Begeleider
 • Patiëntenpas (vroeger ponsplaatje)
 • Legitimatiebewijs
 • Verzekeringsbewijs
 • Indien gebruikt: bril en/of gehoorapparaat
 • Overzicht van huidige medicatie

Mochten er wijzigingen zijn in uw gegevens of u bent voor het eerst in  
Ziekenhuis Rivierenland dan is het belangrijk dat u in de centrale hal een  
nieuwe patiëntenpas laat maken.

Heeft u nog vragen op opmerkingen na het lezen van deze folder? Belt u ons 
dan gerust op. U kunt ons bereiken op dinsdag via  0344 726621, of via de 
polikliniek Neurologie op werkdagen via  0344 673870.
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