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Inleiding
U bent op de polikliniek bij de neuroloog geweest of u hebt
telefonisch contact gehad met de neuroloog.
In verband met uw klachten wil de neuroloog onderzoeken
of er bij u al dan niet sprake is van een stoornis in uw
geheugen. Hiervoor zijn een aantal onderzoeken
afgesproken.
Deze onderzoeken worden in dagbehandeling gedaan op
een verpleegafdeling. Dit betekent dat u dezelfde dag het
ziekenhuis weer kunt verlaten. U hoeft geen nachtkleding
mee te nemen. U hoeft niet nuchter te zijn en er is geen
speciale voorbereiding nodig
Tussen de onderzoeken moet u soms even wachten. We
raden u aan om bijvoorbeeld iets te lezen mee te nemen.
Het is van belang dat uw partner, of iemand anders die
u goed kent, met u mee komt.
Deze folder informeert u over de gang van zaken bij de
onderzoeken.
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De onderzoeksdag
De volgende afspraak is met u gemaakt:


Locatie Zwijndrecht

U wordt verwacht op woensdagochtend ………………..
om 08.00 uur op verpleegafdeling D.
Er wordt bloed bij u afgenomen voor een bloedonderzoek,
als dit in de polikliniek nog niet gedaan was.
Dan volgt een neuro-psychologisch onderzoek.
Dit onderzoek begint om 09.00 uur.
Ook wordt u deze ochtend naar de afdeling Radiologie
gebracht voor een CT-scan. Het precieze tijdstip voor dit
onderzoek is tevoren niet bekend.
Rond 12.00 uur kunt u weer naar huis.


Locatie Dordwijk (zonder bloedonderzoek:):

U wordt verwacht op woensdagmiddag …………………
om 13.00 uur op afdeling C3.
Eerst wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht voor
een CT-scan.
Daarna volgt een neuro-psychologisch onderzoek.
Dit onderzoek begint om 13.30 uur.
Om ongeveer 16.30 uur kunt u weer naar huis.
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Locatie Dordwijk (met bloedonderzoek):

U wordt verwacht op woensdagmiddag ……………………
om 12.45 uur bij de afdeling Bloedafname. Het oranje
aanvraag formulier voor bloedonderzoek, dat u bij de
polikliniek Neurologie heeft gekregen, moet u daar afgeven.
Als het bloedprikken klaar is, wordt u naar verpleegafdeling
C3 gebracht.
Eerst gaat u vandaar naar de afdeling Radiologie voor
een CT-scan.
Daarna volgt een neuro-psychologisch onderzoek.
Dit onderzoek begint om 13.30 uur.
Om ongeveer 16.30 uur kunt u weer naar huis.

De onderzoeken
De CT-scan.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een
computertomograaf, ofwel CT-scan. Met dit röntgenapparaat wordt een groot aantal opeenvolgende
dwarsdoorsnede-foto's van uw hersenen gemaakt.
Hierdoor wordt informatie verkregen over de vorm en de
structuur van de diverse onderdelen van uw hersenen.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door de radioloog en
radiodiagnostisch laboranten, het duurt ongeveer 10 tot 15
minuten.
Meer informatie over dit onderzoek krijgt u in de speciale
folder “CT-scan”.
Neuro-psychologisch onderzoek.
Bij een neuro-psychologisch onderzoek wordt de
samenhang tussen uw klachten en het functioneren van
uw hersenen onderzocht. Het onderzoek richt zich op zaken
zoals het geheugen, de aandacht, de concentratie, het
vermogen om problemen op te lossen, situaties te overzien.
Het is van belang dat uw partner, of iemand anders die
u goed kent, aanwezig is bij dit onderzoek.
Het onderzoek bestaat uit een gesprek met een klinisch
psycholoog en het uitvoeren van een aantal neuropsychologische testen met de psychologie assistente.
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer anderhalf uur.
Als u een (lees)bril of gehoorapparaat hebt dan moet
u deze meenemen.
Meer informatie over dit onderzoek krijgt u in een speciale
folder “Neuro-psychologisch onderzoek”.
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Bloedonderzoek
Meestal wordt er ook een bloedonderzoek uitgevoerd;
hiervoor wordt bloed bij u afgenomen.
Uitslag
Na afloop van deze onderzoeken wordt met u een
poliklinische afspraak gemaakt voor 3 weken later.
De neuroloog zal dan de uitslagen met u bespreken.

Tot slot
Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op tijd aanwezig te zijn voor het
onderzoek?
Als u verhinderd bent op de onderzoeksdag, wilt u dit dan
zo spoedig mogelijk laten weten? De opengevallen plaats
kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met:


Locatie Dordwijk, verpleegafdeling C3 (078) 652 34 23



Locatie Zwijndrecht, verpleegafdeling D (078) 654 11 21
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