Inschrijven
Nog geen diagnose
Via de geheugenraadpleging voor
diagnosestelling.
Afspraak via het centraal
afsprakenbureau: 052 25 25 05.
Diagnose gesteld
Via consultatie bij:
dr. E. Van Buggenhout (neuroloog)
Afspraak via het secretariaat van de
geheugenrevalidatie: 052 25 29 06

Praktische informatie
Het revalidatieprogramma wordt
georganiseerd in
az Sint-Blasius - campus Dendermonde
Kroonveldlaan 50
9200 Dendermonde
Wanneer
iedere dinsdag volgens afspraak
Info en bereikbaarheid
telefonisch: 052 25 29 06
elke werkdag van 8.30u tot 16.00u
of via mail:
geheugenkliniek@azsintblasius.be
meer info en patiëntenfolders:
www.azsintblasius.be
zie zorgaanbod/geheugenkliniek

GEHEUGENKLINIEK

Geheugenrevalidatie
informatie voor artsen

Wanneer een patiënt ‘dementie’ als diagnose
te horen krijgt, is dit een ingrijpend gebeuren.

Het revalidatieprogramma

Voorwaarden

Hij krijgt te maken met verschillende
problemen:

De geheugenrevalidatie heeft als voornaamste
doelstelling patiënten met beginnende dementie
toe te laten zo lang mogelijk thuis of bij een
naaste thuis te leven, met de hoogste graad van
zelfredzaamheid en met het beste levenscomfort
voor henzelf en hun omgeving.

Om het revalidatieprogramma te mogen volgen,
dient de patiënt aan een aantal voorwaarden te
voldoen:





geheugenverlies
moeite met dagelijkse vaardigheden
veranderingen in het gedrag...

Hij wordt onzeker en angstig over het verder
verloop van zijn leven.
Voor mensen in dergelijke situatie
ontwikkelde de geheugenkliniek van az SintBlasius een specifiek programma.

Het revalidatieteam
artsen
dr. Erwig Van Buggenhout, neuroloog
dr. Ate Mertens, geriater
psychologen
Sarah Maes
Kamlesh Van Zeebroeck
Roxanne De Ridder
ergotherapeuten
Nele Jacob
Els Carion
sociaal verpleegkundigen
Annelies D’haese
Kristien Van Nuffel

De focus ligt dus niet op diagnosestelling maar op
de multidisciplinaire revalidatie van de patiënt en
de ondersteuning van de mantelzorger.



exclusie voor protocol 3 akkoord



patiënt moet een mantelzorger hebben



patiënt en mantelzorger kennen de
diagnose en zijn gemotiveerd



patiënt heeft het vooruitzicht om nog één
jaar thuis (of bij de mantelzorger) te kunnen
wonen

Wat bieden wij aan?


een cognitief revalidatieprogramma





het informeren, adviseren en ondersteunen
van de patiënt en de mantelzorger

patiënt moet zich in de beginfase van het
dementieel proces bevinden



patiënt moet een score hoger dan 20
hebben op een MMSE



thuisbezoek waarin het functioneel handelen
van de patiënt geëvalueerd wordt



inoefenen van dagelijkse activiteiten en
vaardigheden zowel in het ziekenhuis als in
de thuissituatie

Er zijn maximaal 25 sessies van 1 uur binnen
een periode van maximum 1 jaar voorzien.
De persoonlijke bijdrage bedraagt 1,63 EUR per
sessie.

Maandelijks vindt er een multidisciplinair overleg
plaats, waarbij het revalidatieprogramma van
deelnemende patiënten wordt geëvalueerd en
eventueel bijgestuurd.
Als huisarts kan u op eenvoudig verzoek
deelnemen aan de bespreking van uw patiënt.
De patiënt ontvangt een heen- en weerboekje
met het advies dit mee te nemen bij elke
raadpleging bij de huisarts.
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