
HEEFT YASMINA DEMENTIE OF NIET?
Naar de geheugenpoli in het ziekenhuis



2



3

Klachten 

Yasmina kan niet meer alles goed onthouden. Ze vergeet steeds dingen.

Yasmina stelt steeds dezelfde vragen. Haar kinderen moeten het vaak nog een 

keer vertellen.

Koken, boodschappen doen en de weg vinden kan ze niet meer zelf doen.

De familie denkt dat het niet goed gaat met Yasmina.

Haar zoon belt de huisarts.

Yasmina gaat met haar zoon naar de huisarts.
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Bij de huisarts

De huisarts stelt vragen aan Yasmina. De huisarts stelt ook vragen aan de 

zoon van Yasmina.

Yasmina vertelt haar klachten aan de huisarts.

De huisarts denkt dat er meer onderzoek nodig is.

Yasmina moet voor dit onderzoek naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis moet 

Yasmina naar een dokter die gaat kijken waarom ze steeds dingen vergeet.

Dit noemen we de geheugenpoli. Op de geheugenpoli weten ze alles over 

vergeten.
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Het ziekenhuis

Yasmina krijgt een brief met daarin een afspraak voor het ziekenhuis.

Yasmina moet iemand meenemen die haar goed kent. Ze neemt haar man 

en zoon mee.

Ook neemt Yasmina een lijst van haar medicijnen mee.

In het ziekenhuis krijgt Yasmina 4 onderzoeken.

Op 1 dag moet Yasmina:

• Naar de specialist

• Bloedprikken

• Een neuropsychologisch onderzoek

• Een hersenscan
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De specialist
 

Het eerste onderzoek is bij de specialist.

De specialist is een dokter in het ziekenhuis.

Deze dokter weet veel over het hoofd en de hersenen.

De specialist stelt veel vragen aan Yasmina.

De specialist test ook de spieren en het lopen van Yasmina.
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Bloedprikken

Na het onderzoek bij de specialist moet Yasmina bloed laten prikken.

In het bloed kan de specialist zien of het lichaam gezond is.

Dat Yasmina veel vergeet kan ook komen door andere ziektes.

Dementie kan je niet zien in het bloed. Andere ziektes wel.
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Neuropsychologisch onderzoek

Yasmina heeft haar bril en gehoorapparaat meegenomen. Dat is belangrijk.

Yasmina krijgt een onderzoek om te kijken waarom ze veel dingen vergeet. 

Dit noemen we een neuropsychologisch onderzoek.

Eerst moet Yasmina vragen beantwoorden.

Daarna maakt ze oefeningen en puzzels.

Yasmina moet bijvoorbeeld plaatjes onthouden.

Sommige testen zijn moeilijk.
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Hersenscan

Yasmina krijgt een hersenscan. Dat is een foto van de hersenen.

Yasmina moet haar kunstgebit en gehoorapparaat uit doen. En haar bril moet af.

Het apparaat dat de foto van de hersenen maakt noemen we scanner. 

De scanner maakt veel geluid. Sommige mensen vinden de scanner eng, omdat 

de ruimte waar je in ligt klein is. In de scanner moet Yasmina heel stil liggen.

Een verpleegkundige kijkt door een raam naar Yasmina. Ze kijkt of het goed 

gaat met Yasmina.

Op de computer kan de verpleegkundige de foto’s zien van de hersenen van 

Yasmina.
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De uitslag

De zoon van Yasmina belde naar het ziekenhuis.

Hij maakte een afspraak voor de uitslag in het ziekenhuis.

Vandaag hoort Yasmina de uitslag van de specialist.

Bij de uitslag hoort Yasmina wat er uit het onderzoek komt.

De specialist vertelt dat Yasmina dementie heeft.

De specialist vertelt dat pillen soms helpen, soms niet.
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De casemanager

De specialist stuurt Mirjam naar Yasmina.

Mirjam is een casemanager. Dit is een verpleegkundige die veel weet van de 

ziekte dementie.

Een casemanager geeft informatie over dementie.

Ook helpt de casemanager met formulieren.

Mirjam helpt Yasmina en haar familie.
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Leven met dementie

Yasmina heeft dementie, maar ze kan nog best veel doen.

Yasmina gaat naar de markt met haar dochter.

Haar dochter helpt met betalen.

Yasmina houdt van koken.

Haar dochter helpt ook bij het koken.

Zo kan Yasmina toch leuke dingen doen.



Colofon 

“Heeft Yasmina dementie, of niet?” is een uitgave van de migrantenpolikliniek van het 

Alzheimercentrum Erasmus MC (gefi nancierd door Stichting Coolsingel, ZonMw Memorabel 

en Alzheimer Nederland) en is ontwikkeld in samenwerking met Pharos. In het bijzonder 

willen wij onze dank uitspreken aan Janne Papma en Sanne Franzen.
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