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Uw bezoek aan de geheugenpolikliniek voor anderstalige migranten 
 

 
Inleiding 

U bent doorverwezen naar de polikliniek voor 
anderstalige migranten. Deze polikliniek is 
bedoeld voor patiënten die de Nederlandse 
taal niet (voldoende) machtig zijn. In deze 
folder krijgt u informatie over de gang van 
zaken op deze polikliniek.  
 
Een begeleider mee! 

Voor een bezoek aan deze polikliniek hoeft u 
geen Nederlands te kunnen spreken. Ook 
hoeft u niet te kunnen lezen en/of schrijven. 
Het is wel belangrijk dat u iemand meeneemt 
die zowel uw moedertaal als de Nederlandse 
taal beheerst.  
 
Geriatrie  

Geriatrie is een (medisch) specialisme dat 
gericht is op de zorg voor oudere patiënten. 
Op de polikliniek werken de geriater (de 
specialist ouderengeneeskunde), de 
verpleegkundige ouderenzorg en de 
neuropsycholoog nauw samen.  
 
Waar moet u zijn? 

De polikliniek voor anderstaligen bevindt zich 
op locatie Gouda van het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ). U vindt ons via route 71 
(polikliniek Geriatrie). Op de polikliniek meldt 
u zich bij de secretaresse.  
 
Wat neemt u mee?  

Bij uw eerste polikliniekbezoek neemt u het 
volgende mee:  
• alle medicijnen die u gebruikt én een 

actueel medicijnoverzicht (verkrijgbaar bij 
uw apotheek)  

• identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort) 
• verzekeringspas 
• eventueel: uw (lees)bril en/of 

gehoorapparaat 

Wat kunt u verwachten? 
Op de polikliniek : 
• heeft u een gesprek met de geriater en 

de verpleegkundige ouderenzorg over het 
functioneren van uw geheugen, 

• worden uw bloeddruk en gewicht 
gemeten, 

• krijgt u een lichamelijk onderzoek waarbij 
onder meer gekeken wordt naar 
functioneren van hart, longen en de buik 
en het bewegingsapparaat, 

 
Het polikliniekbezoek duurt 80 minuten. Na 
afloop ontvangt u de eerste uitslagen. Soms is 
aanvullend onderzoek nodig. Daar worden 
nieuwe afspraken voor gemaakt.  
 

Vervolg 

De geriater bespreekt in het vervolggesprek 
de uitslagen met u. Deze afspraak duurt 
ongeveer twintig minuten. Het is belangrijk 

dat u ook een begeleider meeneemt naar 

deze afspraak. 

 
Uw huisarts ontvangt een brief met de 
uitslagen van de onderzoeken. 
 
Meer informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u  
terecht op www.ghz.nl. Ook kunt u dagelijks 
bellen naar het algemene informatienummer 
(0182) 50 50 50. 
 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Neemt u gerust contact op met het 
secretariaat Geriatrie, tel.: (0182) 50 59 90.  
Dit kan op maandag t/m vrijdag  van 9.00 tot 
16.30 uur. 
 



Voor inhoudelijke vragen over de 
onderzoeken kunt u bellen naar de 
verpleegkundige ouderenzorg via  
tel.: (0182) 50 54 64.  
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