
 

 
 
 

Geheugenklachten 
 

Wat kunnen we  
allemaal verwachten? 

 
 

 
 
 

 
      Deze folder is bestemd voor cliënten met 
      geheugenklachten en hun mantelzorgers. 
 
 
 
 
 



 



Ambulant Centrum Ouderen Parnassia  
 
Uw huisarts heeft u verwezen naar ons centrum in verband 
met geheugenklachten. 
 
Parnassia diagnostiseert, behandelt en begeleidt ouderen 
met psychische klachten èn geheugenklachten. Tevens 
houden we rekening met mogelijke lichamelijke klachten die 
daarbij een rol kunnen spelen. 
 
U kunt bij ons terecht in onze vestiging in Zoetermeer, 
locatie Louis Braillelaan en op de geriatriepoli van ‘t Lange 
Land Ziekenhuis. Maar meestal  worden cliënten thuis 
bezocht. Het Ambulant Centrum van Parnassia wil namelijk  
de zorg zo dicht mogelijk in de eigen woonomgeving 
aanbieden. De diagnostiek, behandeling en begeleiding zijn 
gericht op het zoveel mogelijk terugbrengen of wegnemen 
van klachten; het in stand houden van de gezondheid en het 
streven naar een optimale zelfstandigheid. 
 
We werken nauw samen met mantelzorgers, de huisarts, 
met zorgteams in het verzorgingshuis, het verpleeghuis, de 
thuiszorg en andere hulpverleners. Wij bieden hen 
voorlichting, ondersteuning, begeleiding, collegiale 
consultatie en deskundigheidsbevordering aan. 
 
 
Het behandelteam van Parnassia 
 
Het behandelteam bestaat uit een aantal medewerkers, die 
elk hun eigen taak binnen de behandeling hebben.  
 
 



Onderzoek en behandeling 
 
Nadat u het eerste gesprek met de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige hebt gehad, volgt een tweede gesprek met 
de arts/sociaal geriater.Tijdens deze gesprekken wordt 
samen met u getracht een goed beeld te krijgen van de 
problemen die er zijn.  
Binnen 2 weken na deze gesprekken komt het 
behandelteam met een advies, wat samen  met u, of 
zonodig uw familieleden, besproken wordt. 
 
Mogelijkheden voor een aanvullend onderzoek zijn een 
diagnostisch onderzoek; waaronder een lichamelijk 
onderzoek en bloedonderzoek; een neuro psychologisch 
onderzoek; een persoonlijkheidsonderzoek of  een 
beeldvormend onderzoek middels een MRI scan. 
 
De behandeling kent diverse vormen zoals ondersteunende 
gesprekken waaronder bijvoorbeeld echtpaar-  
relatietherapie, medicijnen, psychotherapie, verpleegkundige 
begeleiding, groepsbegeleiding- voorlichting en 
zorgbemiddeling.  De behandelkeuze is afhankelijk van de 
soort problematiek. De vorm van de behandeling gebeurt in 
overleg met de cliënt. Vaak is het belangrijk ook uw partner 
en kinderen of goede kennissen bij de behandeling te 
betrekken.  
 
 
Via uw behandelaar, de sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige, ontvangt u naast mondelinge informatie 
ook specifieke schriftelijke informatie over het door ons 
aangeboden behandelaanbod in de vorm van een 
behandelplan. Wordt na de onderzoeksfase de diagnose 



dementie vastgesteld en is er geen sprake van 
psychiatrische klachten, dan zal een indicatie-aanvraag 
gedaan worden voor behandeling en begeleiding door de 
sector Verpleging & Verzorging van Vierstroomzorgring. 
Binnen zes weken na de indicatie-aanvraag wordt de hulp 
voortgezet door deze sector. 
 

Sector  Verpleging & Verzorging Vierstroomzorgring 

 
De overheid dringt steeds meer aan om doelmatig en 
efficiënt te werken, waarbij de grootste zorgleverancier de 
regie voert. Om die reden heeft Parnassia met 
Vierstroomzorgring afspraken gemaakt.  
 
Na het vaststellen van de diagnose dementie door 
hulpverleners van Parnassia wordt een indicatie 
aangevraagd voor ondersteuning, begeleiding en 
behandeling bij het indicatieorgaan (CIZ). Uw dossier wordt 
door de hulpverleners bij Parnassia gesloten en over- 
gedragen aan de sector Verpleging & Verzorging van 
Vierstroomzorgring. Een team van hulpverleners bestaande 
uit een verpleeghuisarts, een verpleeghuispsycholoog en 
een casemanager gaan u gedurende het verloop van het 
traject ondersteunen. Deze ondersteuning gaat uit van uw 
vraag en wordt samen met u en uw naasten ingevuld.  
 

Doel van de psychogeriatrische zorg aan huis 

 
Het doel is om opname in een zorgvoorziening uit te stellen 
of te voorkomen. Door middel van het verlenen van 
psychogeriatrische zorg aan huis kunnen cliënten langer 



thuis blijven wonen. Deze zorg houdt in het ondersteunen en 
ontlasten van  mantelzorger(s) en hulpverleners in hun zorg 
voor een dementerende naaste of cliënt. 
De mantelzorger heeft veelal met verschillende 
hulpverleners en zorginstellingen te maken en om die reden 
is één contactpersoon aangesteld: de casemanager. 
 

Werkwijze 

 
Wanneer uw dossier door Parnassia is overgedragen aan 
Vierstroomzorgring wordt er contact gelegd door de 
casemanager van het Coördinatiepunt Zorg. De 
casemanager nodigt u en uw mantelzorger(s) uit voor een 
oriënterend gesprek op het Croesinckplein. Hierbij zijn 
eveneens een verpleeghuisarts en een 
verpleeghuispsycholoog aanwezig. Tijdens dit oriënterend 
gesprek kunnen de betrokkenen met elkaar kennismaken, 
worden de belangrijkste gegevens nader in kaart gebracht 
en zal de verdere werkwijze van het behandelteam 
besproken worden.   
 
De casemanager bezoekt u regelmatig thuis en 
inventariseert samen met u en uw mantelzorger(s) hoe de 
thuissituatie verloopt. Met deze gegevens wordt het 
zorgplan, indien noodzakelijk, voortdurend aangepast. 
Hierbij staan uw vragen en wensen centraal.  
 



Kosten 

Deelname aan Psychogeriatrische zorg in de thuissituatie is 
conform de eigen bijdrage regeling Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

 

Informatie 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel deze 
dan gerust aan de medewerkers van de afdeling: 
 
 
Ambulant Centrum Ouderenpsychiatrie Zoetermeer 
Louis Braillelaan 42 
2719 EK  Zoetermeer 
 
Telefoonnummer    079 - 329 59 99 
Faxnummer:           079 - 329 59 98 
www.parnassia.nl 
 
 
Vierstroomzorgring 
Coördinatiepunt Zorg 
Croesinckplein 24/26 
2722 EA  Zoetermeer 
 
Telefoonnummer 079 - 37 19 471 
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