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De geheugenraadpleging 

De geheugenraadpleging richt zich tot mensen 
met geheugenproblemen. Het doel van de 
raadpleging is een juiste diagnose te stellen 
over de oorzaken en de aard van de 
geheugenproblemen en aanbevelingen te 
formuleren voor een eventuele therapie.  
 

Wie komt in aanmerking voor deze 
raadpleging? 

 

 Mensen met (beginnende) 
geheugenproblemen die nog geen 
dementiediagnose kregen. 
Deze raadpleging kan enkel ingepland 
worden op verwijzing van uw huisarts. 
 

 Voor volgende groepen zijn er aparte 
raadplegingen voorzien: 
- opstellen van een D-attest: via het 

geriatrisch dagziekenhuis 
- opvolging gekende dementie: bij de 

eigen neuroloog of geriater 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Multidisciplinair overleg 

Elke patiënt wordt door een neuroloog, geriater 
en psycholoog gezien. Indien nodig gebeurt in 
een tweede fase een neuropsychologisch 
onderzoek, alsook aanvullende medische 
beeldvorming (een hersenscan).  

Er vindt maandelijks een multidisciplinair overleg 
plaats om tot een conclusie te komen. Na dit 
overleg wordt het verslag doorgestuurd naar de 
huisarts.         

Ook de aanbevelingen voor een eventuele 
therapie (behandeling) worden overgemaakt aan 
de huisarts. De patiënt wordt dus verder 
opgevolgd door de huisarts. 

 

Het team van de geheugenraadpleging 

artsen 

  dr. Sophie Lunskens, neuroloog 

  dr. Hanne Liessens, neuroloog 

  dr. Ate Mertens, geriater 

psychologen 

  Kamlesh Van Zeebroeck 

  Elien Deelen 

 

 
 

Geheugenrevalidatie 

Mocht bij u of bij uw familielid een beginnende 
dementie vastgesteld worden, dan kan u onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen 
voor een behandeling in de geheugenkliniek. 
 
De geheugenkliniek van az Sint-Blasius is door de 
overheid erkend voor de behandeling van 
beginnende dementie.  
 
Voor meer info vraag de folder over de 
geheugenrevalidatie of surf naar 
www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/
geheugenkliniek/ 
 
 

Kostprijs 

 
Kijk voor een overzicht van de tarieven op  
www.azsintblasius.be/patienten/financieel/ 
De prijzen zijn onderhevig aan indexering.  
 
 

Afspraak 

 
De raadplegingen vinden plaats op  
maandagnamiddag, bij voorkeur na verwijzing  
door de huisarts.  
 
Om een afspraak te maken, belt u het centraal 
afsprakenbureau: 052 25 25 05. 
  

 


