Geheugenscreening
Neurologie

Beter voor elkaar

Naam patiënt:
Datum dagopname:
U wordt om 07.30 uur in het Ikazia Ziekenhuis verwacht. Graag aanmelden
bij de afdeling Opname (route 50).

Geheugenscreening
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een
geheugenscreening, hiervoor verblijft u de hele dag in het ziekenhuis.
Er wordt een neuropsychologisch onderzoek verricht waarbij uw cognitieve
functies, zoals geheugen, aandacht en concentratie in kaart worden
gebracht. Voorafgaand aan het neuropsychologisch onderzoek heeft u een
kort gesprek met de psycholoog. Daarna begint het onderzoek, waarbij u
allerlei vragen en opdrachten krijgt voorgelegd. Daarnaast vinden zonodig
aanvullende medische onderzoeken plaats, zoals een CT-scan van de
hersenen, bloedafname, bloeddrukmeting en een EEG (een hersenfilm).
Voor meer informatie over de EEG, kunt u een folder vragen aan de
verpleegkundige.
Met het neuropsychologisch onderzoek kan nagegaan worden of er
veranderingen zijn ontstaan in uw dagelijks denken en doen. De
onderzoeken en gesprekken hebben tot doel om uw cognitief functioneren
goed in kaart te brengen. Soms levert de screening al voldoende informatie
op om een diagnose te kunnen stellen. Het kan ook zijn dat aanvullend
neuropsychologisch onderzoek nodig is.
Aan het einde van de geheugenscreening wordt dit met u besproken. U
heeft aan het einde van de dag een gesprek met de neuroloog en de
psycholoog, waarin de resultaten van de geheugenscreening met u worden
besproken en u advies krijgt over het verdere medisch beleid.
Om een goed beeld te krijgen van de klachten is het wenselijk dat ook een
belangrijke naaste (partner of familielid) aanwezig is. Zonder aanwezigheid
van deze persoon kan het onderzoek niet doorgaan!
Indien u gebruik maakt van een leesbril of gehoortoestel is het belangrijk
dat u deze meeneemt naar het onderzoek.
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Hieronder ziet u in het tijdschema de stappen beschreven die tijdens de
geheugenscreening doorlopen worden.
Tijd

Activiteit

07.30

Opname op de
afdeling

08.00-09.00

Geplande
onderzoeken
(lab/röntgen/tensie/
pols)

09.00-09.30

Gesprek patiënt en
psycholoog

Specialisme Route Opmerkingen
53

31
Psychologie

09.30-11.30

Neuro
psychologische
screening

Psychologie

31

11.30-12.00

Psychologie
Gesprek tussen
belangrijke naaste
(partner of familielid)
en psycholoog

31

12.00-13.00

Lunch op de
verpleegafdeling

12.00-14.35

Geplande
onderzoeken
(evt. EEG, röntgen/
tensie/pols)

15.00-±16.00 Eindgesprek
onderzoek met
patiënt (belangrijke
naaste), neuroloog
en psycholoog

Neurologie
en
Psychologie

42
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