
 

           Geriatrie 
 
 
 
 
 
 

Geheugenonderzoek 
 

Inleiding 
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de 
geheugenpolikliniek van het Groene Hart 
Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie 
over de onderzoeken die u daar krijgt.  Bij 
deze folder krijgt u een vragenlijst. Wilt u die 
vooraf invullen en meenemen naar uw eerste 
afspraak op de geheugenpolikliniek? Wij 
stellen het op prijs als u iemand meeneemt 
die u kan begeleiden, iemand die u goed 
kent. 
 
Wat is een geheugenpolikliniek? 
In deze polikliniek onderzoeken we mensen 
die klachten hebben van vergeetachtigheid 
of op een andere manier geestelijk achteruit 
lijken te gaan. Het kan voorkomen dat u zelf 
eigenlijk weinig klachten heeft, maar dat 
anderen zich zorgen maken.  
Uw eerste afspraak duurt een hele middag.  
U spreekt dan de volgende mensen: 
 de geriater 
 de psycholoog 
We vragen tijdens die middag naar uw 
huidige klachten, de klachten/ziekten/ 
operaties die u in het verleden heeft gehad 
en uw eventuele medicijngebruik. Ook krijgt u 
een lichamelijk en neurologisch (hersenen) 
onderzoek. De functie van het lichaam, de 
zenuwen en spieren worden onderzocht. Hier 
heeft u geen last van. 
Als het nodig is, doen we extra onderzoek 
zoals een bloedonderzoek, een hartfilmpje of 
röntgenfoto’s. 
 
Waar moet u zijn? 
U meldt zich bij de polikliniek Geriatrie van het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (route 71). 
 
 
 
 
 

Voorbereiding thuis 
We vragen u: 
 het bijgevoegde vragenformulier met 

begeleider thuis in te vullen en mee te 
brengen; 

 een actueel medicatieoverzicht mee te 
nemen; 

 uw leesbril en/of gehoorapparaat mee te 
nemen (als u die heeft); 

 gemakkelijke kleding aan te trekken. 
 
Uitslagen van de onderzoeken 
De specialisten die u hebben ondervraagd of 
onderzocht,  overleggen na de onderzoeken 
over de resultaten en stellen een diagnose. Zij 
bespreken vervolgens met elkaar hoe u het 
beste behandeld of geholpen kunt worden. U 
krijgt de (voorlopige) conclusie diezelfde dag 
nog van ons te horen. 
 
Afspraak maken 
Voor een afspraak kunt u bellen met het 
secretariaat Geriatrie via telefoonnummer: 
0182-505990. U kunt bellen van maandag t/m 
vrijdag van 09:00 – 16:30 uur. 
 
Algemene informatie over het GHZ 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. Ook 
kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over de informatie in deze 
folder of over uw behandeling, dan kunt u 
bellen met het secretariaat Geriatrie op alle 
werkdagen van 09.00 – 16:30 uur op 
telefoonnummer 0182-505990. 
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