Afspraak maken? Meer informatie?

MAARTJE IS IN DE BUURT!

Maartje bellen kan natuurlijk ook!

Maartje is kleinschalig georganiseerd en heeft een

Maartje Geheugenpoli

vestiging bij u in de buurt. Dat maakt het maken

053 537 56 04

van afspraken extra makkelijk. Bovendien zorgt

Maartje Thuiszorg

Maartje altijd voor een vast aanspreekpunt. En

en Revalidatie

dat is wel zo prettig en vertrouwd als het gaat om

053 537 55 55

zoiets persoonlijks als zorg verlenen. Zorg bieden

Maartje Kraamzorg

aan iedereen die daar behoefte aan heeft én voor

088 000 52 15

iedereen makkelijk beschikbaar zijn. Dat is typisch
Maartje. Een lidmaatschap is dan ook niet nodig

Maartje is gevestigd in:

voor de dienstverlening van Maartje. Bij Maartje

Enschede

bent u gewoon altijd van harte welkom!

Hengelo
Hof van Twente
Losser

Zorggroep Sint Maarten
Postbus 244
7570 AE Oldenzaal
KvK-nr 08130883
info@maartje.nl

Ootmarsum
Oldenzaal
Tubbergen
Denekamp (locatie Gerardus Majella)

VERGEETACHTIG?

Maartje is werkzaam in heel Twente

OF IS ER MÉÉR AAN DE HAND?

Weerselo

Alle Maartje-info staat ook op
www.maartje.nl

Maartje is onderdeel van

Vergeetachtig?

DUIDELIJKHEID IN KORTE TIJD
De geheugenpoli geeft u in veel gevallen al in korte tijd uitsluitsel over uw geheugen
probleem. Het onderzoek bestaat uit een huisbezoek, een algemeen medisch onder-

Uw sleutelbos vergeten? Een afspraak? Het boodschappenlijstje? Iedereen
vergeet wel eens wat, zeker bij het ouder worden. Maar… wanneer is er
sprake van méér dan ‘vergeetachtigheid passend bij uw leeftijd’? Lichamelijke
beperkingen of toenemende sociale problemen zijn vaak belangrijke extra
signalen dat er iets mis is. De geheugenpoli doet uitgebreid onderzoek naar
uw klachten en betrekt daarbij ook uw persoonlijke situatie.

VOOR WIE?
de geheugenpoli is bedoeld voor:
■

zoek en een neuro-psychologisch onderzoek. Soms is verder neurologisch onderzoek
en eventueel een CT-scan van het hoofd noodzakelijk. Dit onderzoek vindt dan plaats
in het ziekenhuis in Hengelo. Ook kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut of
logopedist nog aanvullend onderzoek verrichten. De arts bespreekt de resultaten
van het onderzoek en persoonlijke adviezen altijd met u en uw familie.

PLAATS, VERGOEDING & AANMELDEN
De geheugenpoli is gevestigd in ons behandelcentrum te Losser. Het onderzoek
zal ook deels bij u thuis worden afgenomen. Om een afspraak te kunnen maken
bij de geheugenpoli heeft u een verwijsbrief nodig van uw (huis)arts. De kosten
voor een onderzoek op de geheugenpoli worden vergoed.

mensen die steeds vaker ‘iets vergeten’ ■ mensen die zich ongerust maken over hun

toenemende vergeetachtigheid ■ mensen die door hun geheugen sociale problemen
ondervinden ■ mensen die beperkingen ondervinden door vergeetachtigheid

TEAM SPECIALISTEN BIEDT GERICHTE OPLOSSINGEN

WETEN HOE U ERVOOR STAAT
Zekerheid over uw geheugenproblemen geven u en uw familie rust. Onze geheugenpoli zorgt ervoor dat u weet waar u staat. Ook bieden wij hulp en advies bij de

De geheugenpoli van Maartje beschikt over een team met verschillende specialisten. Deze specialisten gaan samen op zoek naar de mate van uw geheugenproblemen. En ook naar de oorzaak en eventuele oplossingen. Misschien is een
medische of psychologische behandeling nodig. Of mogelijk zijn er praktische
oplossingen die uw geheugenprobleem beter hanteerbaar maken.

uitkomst van uw onderzoek.

