‘Iedere keer ben ik de meest
normale dingen kwijt.
Als ik niet uitkijk zoek ik de hele
dag door naar mijn sleutels.
Nu besef ik hoe ontzettend
belangrijk je geheugen is.
Hoe erg is mijn geheugenverlies?
Wat kan ik eraan doen en hoe
kan ik het beste ermee omgaan?’
Man met geheugenklachten

Voor wie is de geheugenscreening
bedoeld?
U ervaart geheugenproblemen en uw omgeving
merkt veranderingen in uw gedrag op.
U bent met uw geheugenproblemen naar uw
huisarts gegaan. Deze wil uw klachten verder
laten onderzoeken.
Het ziekenhuis heeft een wachtlijst en u wilt
toch weten waar u aan toe bent; mogelijke
oorzaak van uw geheugenprobleem, hoe
ernstig het is en wat er aan te doen is.

U kunt zowel
op jongere
als ook op
oudere
leeftijd bij
ons terecht.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij onderzoeken uw geheugenproblemen,
stellen een diagnose, geven adviezen en we
verwijzen u zo nodig naar gespecialiseerde
hulpverleners.

PDN, praktijk voor toegepaste
psychologie, is er ook voor mensen
met geheugenproblemen.

Ook uw partner, mantelzorger, familielid, of
andere nauw betrokken persoon, kunt u
betrekken bij het gesprek.

We onderzoeken
Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te
doen. U kunt hierbij denken aan tests die meten
wat nodig is om het geheugen en
hersenfunctioneren te onderzoeken.

We geven voorlichting en advies
De uitkomst van het onderzoek kan de
vermoedelijke oorzaak van uw
geheugenproblemen aanwijzen. We geven u
advies over de mogelijkhede vervolgstappen.
Samen met een voor u belangrijk persoon
zoals uw partner, familielid, vriend(in) of kennis
bespreken we de uitkomst.
Daarnaast ontvangt u een verslag met daarin
een samenvatting van de onderzoeksresultaten
en informatie over de mogelijke aanleiding van
uw klachten.

Indien nodig en
met uw
toestemming,
overleggen we
met uw huisarts
voor verder
overleg en
afstemming.

Waarom PDN?
-

Geen wachtlijst.

-

Deskundige en praktische aanpak.

-

Mogelijkheid tot screening bij u thuis.

-

Binnen 1 dag advies.

-

Zorg op maat.

Wie zijn wij?

Wij leveren
indien
gewenst zorg
aan huis, en
binnen 1 dag
advies.

De afkorting PDN staat voor Psychologische
Dienstverlening Nederland. Overal in Nederland
zijn we actief in de hulpverlening voor
particulieren, instellingen (zoals scholen en
ziekenhuizen) en bedrijven.
We hebben deskundigheid hoog in het vaandel.
De hulpverlening die we bieden is voor alle
leeftijden.
Het logo laat een vliegend paard zien. Een
dergelijk paard straalt kracht uit, zelfoverstijgend
vermogen, snelheid en flexibiliteit.

Meer weten?
Voor meer informatie over geheugenverlies
en de hulpverlening kunt u terecht bij PDN.
Kijk hiervoor op de site www.pdnhelpt.nl.
Daarnaast kunt u bij vragen en problemen
bellen of mailen met een van de
hulpverleners van PDN.

Wilt u een afspraak maken?
Bel ons dan via telefoonnummer:
0342 442341
U kunt iedere werkdag bellen.
Of mail naar pdn@filternet.nl

Als uw geheugen
u in de steek laat
PDN
praktijk voor toegepaste psychologie
www.pdnhelpt.nl

