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Als onduidelijk is waar verwardheid vandaan komt, 
geeft dat veel onzekerheid voor de cliënt én voor u 
als naaste. Soms komt dit bijvoorbeeld voor na een 
ziekenhuisopname, na een aandoening als long- of 
blaasontsteking, door verminderde inname van 
vocht en voeding of door geestelijke achteruitgang. 

Team
Op De Kade werken de leden van een 
multidisciplinaire team nauw met elkaar samen 
om de juiste diagnose te kunnen stellen. Als 
alle testuitslagen bekend zijn, bespreekt de arts 
deze met u beiden. Ook worden de eventuele 
vervolgstappen besproken. Een opname duurt 
maximaal drie maanden.

Dag van opname
Op de dag van opname houdt één van de 
zorgmedewerkers een gesprek met u en de 
cliënt. Tijdens dit gesprek wordt de thuissituatie 
van de cliënt in kaart gebracht. Hoe woont deze, 
welke hulp kreeg hij of zij, hoe functioneerde hij 
of zij de afgelopen periode en is er sprake van 
bepaalde ziektebeelden? Nog diezelfde dag volgt 

ook een gesprek tussen de arts en de cliënt. Er 
vindt een lichamelijke onderzoek plaats en het 
medicijngebruik wordt bepaald. 
 
Wennen
We vinden het belangrijk dat de cliënt eerst wat 
went aan de nieuwe omgeving. Wel begint de 
verzorging al snel met de eerste vooronderzoeken 
en observaties. Zij rapporteert deze en verwerkt de 
gegevens in het cliëntendossier.
Als de arts vaststelt dat een lichamelijke 
aandoening de oorzaak is van het verwarde gedrag, 
zal deze eerst behandeld worden. Ook zal het 
medicijngebruik zo nodig worden aangepast.
Als de cliënt lichamelijk stabiel is en gewend is aan 
de nieuwe omgeving, neemt de arts een Mini-
Mental State Examinatie (MMSE) af. Dit is een 
oriënterend vooronderzoek naar het geheugen. De 
uitslag wordt besproken tijdens het multidisciplinair 
overleg (MDO). 

Regelmatig overleg
Na het eerste MDO hebben u en de cliënt 
een gesprek met de zorgcoördinator en de 
zorgmanager. Hierbij bespreken zij de eerste 
bevindingen en de verdere route van de opname 
met u beiden. En natuurlijk kunt u vragen stellen.
Het MDO vindt om de week plaats. Hierbij zijn 

altijd de arts, zorgmanager, zorgcoördinator, 
psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
een medewerker van het bemiddelingsbureau 
aanwezig. Tijdens dit overleg bespreken zij de 
voortgang en de vervolgstappen.

Onderzoek door psycholoog
De psycholoog neemt na verloop van tijd en in 
overleg met de arts een neuropsychologisch 
onderzoek (NPO) af. Hierbij worden verschillende 
functies onderzocht zoals: geheugen, aandacht en 
concentratie, snelheid van informatieverwerking, 
planningsvaardigheden, sociale cognitie en taal- 
en probleemoplossend vermogen. De uitslag van 
het NPO wordt tijdens het MDO besproken.

Indicatie
Aanmelding voor opname op De Kade gebeurt 
vanuit het ziekenhuis, door de huisarts of via de 
Geheugenpoli. Voor het verblijf is een indicatie 
nodig.

Informatie
Voor meer informatie over onze 
observatieafdeling of over het aanvragen van een 
indicatie kunt bellen of mailen met Zorgcirkel 
Bemiddelingsbureau.

Als iemand meer dan anders verward is en de oorzaak hiervan 
onduidelijk is, kunt u voor een juiste diagnose terecht bij observatie- 
en screeningsafdeling De Kade. De Kade is onderdeel van 
Expertisecentrum Novawhere in Purmerend. 


