
Geheugen
Het geheugen verstoort het dagelijkse leven. Hierbij kunt u denken aan:
• Vergeten wat kort geleden gebeurd is, terwijl de herinneringen aan  
  vroeger er nog allemaal zijn.
• Vergeten van belangrijke afspraken of hoe laat het is.
• Moeite hebben om de weg te vinden.
• Steeds vaker hetzelfde vragen of vertellen.

Gedrag
Duidelijke veranderingen in het gedrag t.o.v. vroeger, zoals bijvoorbeeld:
• Ontkenning van problemen.
• Wisselende stemmingen en meer onrust.
• Achterdocht en wantrouwen.
• Er lijkt vaker minder interesse in anderen te zijn.

Taal
Steeds vaker zijn er veranderingen in taalgedrag waardoor ook vaker 
misverstanden ontstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
• Het vaker zoeken naar woorden.
• De draad van het gesprek kwijt zijn.
• Meer moeite hebben om een gesprek te volgen en de aandacht erbij te houden.
• Verhalen vertellen die niet kloppen.

Dagelijks handelen
In het dagelijks leven is het steeds moeilijker om bijvoorbeeld:
• Keuzes te maken.
• Boodschappen te doen en plannen te maken.
• Te wassen of aan te kleden.
• Spullen terug te vinden op vreemde plaatsen of spullen te bewaren.

Hoe herkent u dementie?
Er is mogelijk sprake van dementie als meerdere signalen voorkomen.

Signaleringskaart 
dementie



Geheugenproblemen in Wijchen:
Waar kunt u met uw vraag terecht?

Ik vermoed 
geheugenproblemen

 bij iemand

Behoort u tot de 
omgeving?

Bent u familie of 
partner?

Thuiszorg 
indien aanwezig 

raadplegen

Neem contact op
 met de huisarts

  Bij afwezigheid thuiszorg:

• Zorgtrajectbegeleider dementie
 Clementine Louwerse 06 57 17 94 45
 Ans Gijsbers 06 53 75 94 31
 Melanie Mutsaers 06 25 57 61 99
 Hanneke Bouten 06 83 25 31 97
• Home Instead thuisservice 024 373 07 16 
• Sociaal Wijkteam Wijchen 088 432 74 32 
• Odensehuis, inloophuis 024 679 39 67
• Zorgcentrale Nijmegen 
 (buiten kantooruren) 024 366 57 77

Vermoedt u geheugenproblemen?
Dan laat onderstaand schema u zien waar u terechtkunt.
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