Geheugenpoli
Geriatrie

Locatie Purmerend/Volendam

De geheugenpoli geriatrie Dijklander Ziekenhuis
Wat is geriatrie?

Geriatrie is een medisch specialisme in het ziekenhuis dat zich bezighoudt met
ziektes van ouderen en met aandoeningen die voortkomen uit het ouder worden.
De geriater verdiept zich in lichamelijke klachten, het psychische functioneren,
mobiliteitsklachten (lopen, vallen) en de sociale situatie.
De ervaring is dat een klacht van een oudere vaak wordt veroorzaakt door
meerdere factoren.

Waarom geheugenpoli?

Op de geheugenpoli worden mensen gezien waarbij sprake is van
geheugenproblemen. U ervaart deze problemen zelf of ze worden door
familieleden of anderen bemerkt.

Uw bezoek

Binnenkort brengt u een bezoek aan de geheugenpoli geriatrie van het Dijklander
Ziekenhuis. U wordt verwacht, samen met bijvoorbeeld uw partner, één van de
kinderen, of een goede bekende. Met hem/haar wil de geriater ook graag een
gesprek en bovendien: twee horen meer dan één. Onze ervaring is dat het prettig is
voor de patiënt als deze persoon gedurende het hele bezoek bij u blijft.

Wat staat u te wachten?

Onderzoek naar geheugenproblemen vergt tijd, onderzoek en zorgvuldigheid.
U moet rekenen op een bezoek dat de hele ochtend duurt. U bent om uiterlijk 12.30
uur klaar in het ziekenhuis.
U zult deze ochtend gezien worden door de geriater, geriatrieverpleegkundige en
de neuropsycholoog. Na afloop van de onderzoeken en gesprekken, gaat u o.a.
naar het laboratorium op poli 5 en voor een hartfilmpje naar poli 25.
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De uitslag

In principe bespreekt de geriater twee weken later de bevindingen met u en uw
metgezel.

Het vervolg

Wanneer dit nodig is en na uw toestemming, wordt door de geriater Evean, de
Zorgcirkel of een andere zorgaanbieder ingeschakeld voor verdere begeleiding.
Wat moet u bij het eerste bezoek aan de geheugenpoli Dijklander Ziekenhuis
meenemen?
• Een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)
• Gegevens van uw verzekering
• Uw medicijnen in de doosjes (ook zalfjes en medicijnen die u zelf bij de
apotheek of drogist koopt) of baxterlijst.
• Uw medicijnen die u eventueel om 12.00 uur moet innemen.
• Zorgmap, als u zorg krijgt van de verpleegkundige thuiszorg (Evean, de
Zorgcirkel of een andere zorgaanbieder)
• Uw loopmiddel zoals stok, rollator etc.
• Uw bril
• Uw gehoorapparaat
• Zo nodig extra verschoning
Houd u rekening met de kleding die u aantrekt. Voor sommige onderzoeken moet
u zich uitkleden. Kies daarom kleding die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken.
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Waar vindt u de polikliniek geriatrie?

U vindt de polikliniek Geriatrie op de begane grond. Vanuit de hoofdingang gaat
u om het trappenhuis en liften linksaf richting A0. Naast poli 17(radiologie) zit poli
geriatrie. Dit is poli 12.
U kunt altijd de richting vragen bij de receptie in de centrale hal.
Bent u slecht ter been?
Houd u er rekening mee dat de afstand groot is. U kunt vanaf het parkeerterrein
van het Dijklanderziekenhuis, locatie Purmerend kosteloos gebruik maken van de
Gastenpendel.
Bij de hoofdingang staan rolstoelen die u kunt gebruiken (€ 2,= statiegeld).
Is de afstand voor u te groot om te lopen? Bij de receptie kunt u vragen of een
medewerker van het Patiëntenvervoer u brengt.

Bereikbaarheid

Heeft u nog vragen of bent u onverwacht verhinderd, dan kunt u de polikliniek
geriatrie op werkdagen bereiken van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0299)
457738
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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