Onderzoek en begeleiding
bij geheugenproblemen
“Bij het Geheugencentrum werkt een team
van verschillende zorgverleners samen.
Daardoor weet je eerder waar je aan toe bent.”
Geheugencentrum Almere is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis
en GGz Centraal. Bij het Geheugencentrum werken verschillende zorgverleners samen om
mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie goed te helpen. De
zorgverleners hebben allemaal hun eigen vakgebied. Zodra u bij het Geheugencentrum
bent aangemeld door uw huisarts, wordt beoordeeld welke zorgverlener het beste past
bij uw klachten en het onderzoek bij u kan doen. Nadat het onderzoek is gedaan, hebben
de zorgverleners overleg met elkaar. Daarna bespreekt de arts de uitslag met u. Zo krijgt
u betere zorg, dichtbij huis. U weet eerder waar u aan toe bent en welke begeleiding of
behandeling voor u mogelijk is.

Verschillende zorgverleners
Bij Geheugencentrum Almere werken verschillende zorgverleners samen. Het hangt van uw situatie af met wie
u te maken krijgt:
• specialist ouderengeneeskunde
• psychiater
• internist ouderengeneeskunde
• psycholoog
• neuroloog
• casemanager dementie
Geheugencentrum Almere is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.
De zorgverleners van het Geheugencentrum werken vanuit hun eigen locatie met elkaar samen. Het hangt van
uw situatie af met wie u te maken krijgt. Hoe gaat het in zijn werk?
Stap 1: U ontvangt een uitnodiging
Uw huisarts heeft u aangemeld bij Geheugencentrum Almere. Bij het Geheugencentrum wordt bekeken
welke zorgverlener het beste het onderzoek bij u kan doen. Daarna ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een
afspraak. Deze uitnodiging krijgt u meestal binnen twee weken. In de uitnodiging staat duidelijk:
• het tijdstip van uw afspraak;
• op welke locatie en bij welke zorgverlener u moet zijn.
Stap 2: Het onderzoek
U heeft een gesprek met deze zorgverlener en één of meerdere onderzoeken. Het is verstandig om iemand
mee te nemen naar uw afspraken. Daarna overleggen de artsen met elkaar over uw situatie. Het kan zijn dat
uw huisarts of casemanager dementie ook bij dit overleg aanwezig is.
Stap 3: Uw gesprek met de arts
Na dit overleg heeft u een gesprek over de uitslag van het onderzoek. De arts bespreekt dan met u wat er aan
de hand is en hoe u het beste geholpen kunt worden bij uw geheugenproblemen. Het is belangrijk dat u ook
naar dit gesprek iemand meeneemt.

Kosten
U betaalt eigen risico. Dit geldt voor de kosten van de onderzoeken en uw bezoek(en) aan de specialist
ouderengeneeskunde, internist ouderengeneeskunde, neuroloog, psychiater en/of psycholoog. Voor de zorg
van de huisarts en de casemanager dementie betaalt u geen eigen risico.

Persoonsgegevens
Wanneer u in behandeling komt bij het Geheugencentrum zullen de zorgverleners gegevens van u verzamelen
om u goede zorg te verlenen: het gaat om persoonsgegevens waaronder ook gezondheidsgegevens. Volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken
als ze uitleggen waarom en met welke reden ze dat doen. Deze uitleg kunt u vinden op de website van het
Geheugencentrum.

Van wie ontvangt u de uitnodiging?
U ontvangt de uitnodiging van één van de volgende organisaties:
• Zorggroep Almere;
• Flevoziekenhuis, afdeling Interne geneeskunde of afdeling Neurologie;
• GGz Centraal, De Meregaard.

Heeft u een vraag over uw afspraak?
Dan kunt u terecht bij de organisatie waar u de uitnodiging van heeft ontvangen.

Meer informatie
Heeft u een algemene vraag over Geheugencentrum Almere?
• Dan kunt u het contactformulier op de website geheugencentrumalmere.nl invullen of, wanneer het om
niet-medische informatie gaat, een e-mail sturen naar info@geheugencentrumalmere.nl.
• Of u kunt bellen naar (036) 548 56 50, maandag t/m donderdag 9-17 uur, vrijdag 9-12 uur.

Meer informatie over het Geheugencentrum en de adresgegevens van de locaties vindt u op de website:
geheugencentrumalmere.nl
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