Geheugenkliniek

Een goed geheugen is een absolute vereiste om
in het dagelijkse leven vlot te functioneren.
Wanneer op dit gebied echter problemen
ontstaan, eist dit zeer snel zijn tol, zowel op
persoonlijk als op familiaal en professioneel
gebied.
Omdat het geheugen een complexe en veelomvattende functie is, uiten problemen zich op
zeer diverse manieren.
Waar sommigen wat moeite krijgen om zich de
namen van kennissen te herinneren, merken
we anderen bij wie de tijd als het ware is blijven
stilstaan: ze lijken geen nieuwe indrukken meer
te kunnen opslaan of kunnen zich deze achteraf nooit meer herinneren, enz.

De oorzaken van een minder goed functionerend geheugen kunnen zeer verschillend zijn.
Soms kadert het geheugenprobleem binnen
een ‘normaal’ verouderingsproces en betreft
het een onschuldige afname van de mogelijkheden.
Af en toe blijkt deze afname echter ruimer en
dient gedacht te worden aan een neurodegeneratief proces.
Geheugenproblemen kunnen ook een tijdelijk
karakter hebben en zelfs voorkomen op jonge(re)
leeftijd.
Hierbij kan de oorzaak op neurologisch, internistisch, psychiatrisch of psychologisch vlak
liggen, of het gevolg zijn van een combinatie
van voorgenoemde.
We dienen echter te begrijpen dat achter de
vaak gehoorde klacht “Ik vergeet zo veel” een
zeer breed domein van mogelijke oorzaken ligt.

Een verantwoorde en gefundeerde aanpak van
de geheugenproblemen verdient bijgevolg een
multidisciplinaire samenwerking waarbij de
verschillende disciplines zich als team inzetten
om de klachten zo volledig mogelijk in kaart te
brengen en op een gerichte en verantwoorde
manier aan te pakken.
Met de geheugenkliniek willen wij een vlot
georganiseerde diagnostische aanpak bieden,
met daarnaast een totaalzorg met inbegrip
van sociale aspecten en een follow-up en begeleiding.
Ook bieden we de mogelijkheid om zowel ambulant als residentieel hulp te verlenen.

Patiënten kunnen doorverwezen worden via de
medische diensten die samenwerken met de
geheugenkliniek.
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De geheugenkliniek van het AZ Sint-Lucas
werkt voor de psychosociale (thuis)begeleiding
van personen met dementie samen met:
Foton
Biskajersplein 2
8000 Brugge
T 050 44 67 93
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