
Afdeling voor cognitieve aandoeningen
en jongdementie

Informatie voor patiënten



Je behandelend arts verwees je door naar de afdeling Cognitieve 
aandoeningen van de dienst ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven 
op campus Gasthuisberg. De afdeling is er voor ouderen met 
problemen in het denkvermogen of het geheugen en voor  
volwassen met een vermoeden van jongdementie, een vroege vorm 
van dementie. 

Binnen de afdeling zijn er aparte eenheden voor acute zorg, voor 
diagnose en voor jongdementie. 

Wat je mag verwachten
Een team van specialisten uit verschillende disciplines neemt op 
intensieve wijze de zorg voor je op. Via familiegesprekken, obser-
vatie, klinisch onderzoek en neurologische beeldvorming stelt het 
team de diagnose op punt. 

Vervolgens werkt het team in overleg met jou, je familie en je 
huisarts een zorgtraject voor je uit. Daarbij wordt gezocht naar 
de beste optie na ontslag: terug naar huis – eventueel met extra 
ondersteuning – of misschien een dagcentrum of een alternatieve 
woonvorm.

Als er tijdens de opname bijkomende medische zorg of onderzoek 
nodig is, werkt UPC KU Leuven hiervoor intensief samen met de 
medische diensten van UZ Leuven.

Bezoekuren
maandag – vrijdag

16.00 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur
woensdag, weekend en feestdagen

14.00 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur

Contact
Acute zorgeenheid
016 34 83 23

dr. François-Laurent De Winter — verantwoordelijke psychiater

Karolien De Keyser — hoofdverpleegkundige
016 34 83 25 — karolien.dekeyser@upckuleuven.be

Kathy Ceulemans — sociaal werker
016 34 83 14 — kathy.ceulemans@upckuleuven.be

Eenheid voor diagnose
Eenheid voor jongdementie
016 34 83 22

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke — verantwoordelijke psychiater

Karolien De Keyser — hoofdverpleegkundige
016 34 83 25 — karolien.dekeyser@upckuleuven.be

Kirsten Morris — sociaal werker
kirsten.morris@upckuleuven.be
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