Praktische informatie

Contactgegevens

De revalidatiesessies gaan door op afspraak, elke
werkdag tussen 8.30 u. en 16 u.
Telefonisch kunt u ons elke werkdag bereiken tussen
8 u. en 16.20 u.

GEHEUGENKLINIEK UZ BRUSSEL
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
Tel. 02/477.63.66
Fax. 02/477.63.98
geheugenkliniek@uzbrussel.be

U vindt de geheugenkliniek in het geriatrisch daghospitaal, op niveau -1, route 1116.
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Geriatrisch daghospitaal

Deze folder geeft enkel informatie van
algemene aard. Niet alle mogelijke technieken,
toepassingen en risico’s zijn er in opgenomen.
Volledige informatie, aangepast aan de
situatie van elke patiënt, wordt door de arts /
de betrokken medewerker verstrekt.
Overname van tekst en illustraties vereist
de voorafgaandelijke toestemming van de
verantwoordelijke uitgever.
Voor reacties op deze brochure:
patientinformatie@uzbrussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
tel: 02 477 41 11
www.uzbrussel.be
info@uzbrussel.be

Geheugenkliniek UZ Brussel
Onze geheugenkliniek UZ Brussel richt zich naar
mensen die lijden aan dementie.
Dementie is een aandoening die het geheugen
aantast en die soms ook het karakter en de emoties
verandert.
De gevolgen voor het dagelijkse leven zijn moeilijk
te voorspellen maar roepen bij de patiënt en bij de
mensen uit de omgeving wel allerlei vraagtekens en
gevoelens op.
Wij willen deze vragen zoveel mogelijk beantwoorden
en samen zoeken naar mogelijkheden om uw
zelfstandigheid en uw levenskwaliteit te behouden
en waar mogelijk te verbeteren.

Uitgave: mei 2019
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. M. Noppen
Geriatrie - Neurologie
Tel: 02 477 63 66

Ons programma

De voorwaarden om deel te nemen

Ons geheugenteam

Ons revalidatieprogramma richt zich naar personen
met een milde tot matige vorm van dementie en naar
de personen uit de naaste omgeving van de patiënt.

•
•
•

De geheugenkliniek van het UZ Brussel is een
multidisciplinair initiatief van de diensten geriatrie
en neurologie.

Hoe verloopt het programma?
• We gaan na wat uw sterke kanten zijn en welke
beperkingen u en uw verwanten ondervinden.
• We geven middeltjes om beter te onthouden
en ook praktische tips en adviezen voor meer
zelfstandigheid in uw eigen omgeving.
• We laten u deze tips en adviezen oefenen, zowel
thuis als in het ziekenhuis.
• We geven hulp bij emotionele en psychosociale
problemen.
• U krijgt informatie over het verloop en de
gevolgen van dementie, over mogelijke sociale
voorzieningen, aanpassingen van de woning,
andere hulpmiddelen, …
• We bieden begeleiding en ondersteuning aan de
mensen die u thuis helpen.
Uw huisarts en/of doorverwijzende arts worden
tijdens het programma op de hoogte gehouden. Zo
nodig betrekken we ook andere hulpverleners in het
programma.

•

De diagnose van dementie is gesteld.
U bent gemotiveerd om mee te werken.
U woont thuis (alleen of samen) en krijgt hulp
van een naaste (partner, kind, …).
U wilt deze situatie graag zo houden.

Hoe kunt u deelnemen?
Om het programma te kunnen starten hebt u een
doorverwijzing nodig van uw huisarts, neuroloog,
geriater of psychiater.
Bel ons daarna op om een eerste afspraak te maken.
Een volledig revalidatieprogramma bestaat maximaal
uit:
• 25 sessies van 1 uur indien u ouder bent dan 65
jaar.
• 35 sessies van 1 uur indien u jonger bent dan
65 jaar.
De sessies moeten gevolgd worden binnen de periode
van twee jaar en zijn volledig terugbetaald door het
ziekenfonds.

ARTSEN
Prof. dr. Jan Versijpt, neuroloog
Prof. dr. Nathalie Compte, geriater
ERGOTHERAPEUT
Mevr. Karen De Roover
KLINISCH PSYCHOLOOG - SYSTEEMTHERAPEUTE
Mevr. Nathalie Buysens
SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE
Mevr. Mirte Bliki
SECRETARIAAT
Mevr. Katleen De Vuyst

