Infobrochure
Geheugen onderzoek

Welkom

Vanuit het geriatrisch daghospitaal heten wij u van harte welkom op onze
dienst.
Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om uw dagopname zo
aangenaam mogelijk te maken en staan graag voor u klaar.
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Geheugenstoornissen
Geheugenproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.
Het kan gaan om een normaal verouderingsverschijnsel of eerder een teken
zijn van beginnende dementie.
Daarnaast kunnen ook lichamelijke aandoeningen, depressie en
psychiatrische problemen zich uiten als geheugenstoornissen.
De laatste jaren heeft onderzoek naar dit soort stoornissen belangrijke
vorderingen gemaakt en is er medicatie ontwikkeld die het verloop van de
ziekte kan vertragen.
Uiteraard is vroegtijdige diagnostiek zéér belangrijk.

Een afspraak in de geheugenkliniek
Een afspraak voor de geheugenkliniek kan
geregeld worden door uw huisarts en via de
raadpleging bij
Dr. Schellemans Michel:
• op dinsdag in het Sint-Franciscusziekenhuis
te Heusden tussen 10u00 en 12u30
• op donderdag in het Medisch Centrum te
Beringen tussen 14u00 en 17u00
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Tijdens de eerste raadpleging wordt u best vergezeld door een persoon die
op de hoogte is van uw huidige gezondheidstoestand.
De arts bespreekt met u de geplande onderzoeken in het dagziekenhuis die
nodig zijn om een diagnose te kunnen stellen.
Deze zullen gedurende 2 opeenvolgende dagen georganiseerd worden.
Om de geplande afspraken vlot te laten verlopen, verwachten we u op het
afgesproken tijdstip op de afdeling.
Hier wordt u opgevangen door de verantwoordelijke verpleegkundige.
Zij \ hij begeleidt u de hele dag en helpt u graag wegwijs.
Voor sommige onderzoeken is het wenselijk dat er een familielid aanwezig
is.
De maaltijd wordt u gratis aangeboden.
Uw familielid kan mits een vergoeding samen met u de maaltijd nuttigen
of kan gebruik maken van de cafetaria.
Het einde van de onderzoeken is gepland tussen 14u00 en 16u00.
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De bespreking van de resultaten van de onderzoeken gebeurt via een
consultatie bij Dr. Schellemans, een week na de dagbehandeling.
Indien er bij de eerste dag van de behandeling problemen zijn, of u kunt niet
komen, verwittig dan de dienst (tel: 011 71 51 62)
Wat brengt u de dag van opname mee?
• Identiteitskaart
• Medicatielijst en de medicatie die u die dag inneemt
• leesbril / hoorapparaat
• Formulieren:
° voor de hospitalisatieverzekering
° afwezigheids attesten

Richtprijs voor een Geheugen
onderzoek
Hierbij willen we u graag een richtprijs meegeven van het persoonlijk
aandeel in de kost van een geheugen onderzoek in het Geriatrisch
daghospitaal.
Bij een geheugenonderzoek moeten er verschillende testen en verschillende
artsen geconsulteerd worden.
Denken we maar aan de consultaties bij de geriater maar ook aan de
cardioloog, psychiater, neuroloog, psycholoog.
Ook de onderzoeken zijn divers zoals labo, medische beeldvorming,
cardiologische onderzoeken, ... .
Belangrijk voordeel van de dagopnamen is dat al de onderzoeken en
consulten gepland worden in 2 dagopnames.
Via de gewone raadplegingen zouden deze onderzoeken veel meer
verspreid gebeuren over verschillende weken met langere wachttijden en
veelvuldige ziekenhuisbezoeken.
Ook wordt u telkens door dezelfde verpleegkundige begeleidt naar de
verschillende onderzoeken / consultaties.
Maaltijden zijn er voor de patiënt voorzien gedurende de 2 opname dagen.

Richtprijs voor een Geheugen
onderzoek
Het persoonlijk aandeel in de kosten voor de consultaties en
de verschillende onderzoeken komt ongeveer neer op:
€ 100 voor WIGW-patiënten
€ 200 voor niet -WIGW-patiënten
Bedenk wel dat het gaat om een richtprijs en geen bindende prijs.
In het Sint-Franciscusziekenhuis werken we met een maandfactuur.
Dit houdt in dat alle consultaties en onderzoeken die u in die maand
ondergaan heeft, op deze factuur staan.
Dit kan voor onduidelijkheden zorgen.

Informatie

Mocht u bijkomende informatie wensen dan kan u steeds van
maandag tot vrijdag tussen 10u00 en 16u00 contact opnemen met:
Behandelende arts:
Dr. Schellemans Michel
Internist-geriater
Tel.: 011 71 58 72

Hoofdverpleegkundige:
Mevr. Bogaerts Krista
Tel.: 011 57 91 60
Voor informatie over uw factuur kan u contact opnemen met:
Dienst facturatie - inning:
Mevr. Clemens Nicole
Tel.: 011 71 54 64

Aantekeningen
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