
Geriatrie

Neuropsychologisch 
oNderzoek

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?
Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een gesprek met een psycholoog, 
en het afnemen van een aantal testen. Met de testen willen we een indruk krijgen 
van:
•	 uw geheugen;
•	 de mate waarin u kunt plannen en organiseren;
•	 uw concentratievermogen;
•	 en van andere zaken die met het denken te maken hebben.
 
Er bestaan ook mogelijkheden om uw persoonlijkheid en stemming in kaart te 
brengen. Het neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psycho-
loog, eventueel in samenwerking met een psychologisch assistent(e).
 
Waarom krijgt u een neuropsychologisch onderzoek?
Het onderzoek is bedoeld om na te gaan of bepaalde klachten of problemen 
worden veroorzaakt door stoornissen in de hersenen, of dat andere factoren een 
rol spelen. Bijvoorbeeld stemming, persoonlijkheid of normale veroudering. Dit 
onderzoek kan belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose. Het helpt ook 
om te bepalen welke behandeling het beste bij u past.
 
hoe werkt een neuropsychologisch onderzoek?
Bij een neuropsychologisch onderzoek krijgt u allerlei soorten taken en opgaven. 
Hierbij gebruikt u meestal pen en papier. De resultaten hiervan vergelijken we 
met gezonde leeftijdsgenoten. Daarbij houden we uiteraard ook rekening met uw 
opleidings- en beroepsachtergrond.
 
hoe lang duurt een onderzoek?
Een neuropsychologisch onderzoek duurt ongeveer twee uur. Dit kan ook korter of 
langer zijn. Het hangt af van de vraagstelling van de arts, en van uw belastbaar-
heid. Als het nodig is, maken we nog een tweede afspraak.
 

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 
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het neuropsychologisch verslag
De psycholoog maakt een verslag met de algemene indrukken en de resultaten van 
de taken. Dit verslag gaat naar uw arts en wordt zonodig besproken in een multidis-
ciplinair overleg. Multidisciplinair wil zeggen dat zorgverleners vanuit verschillende 
vakgebieden (disciplines) hier aan deelnemen.
 
Als dat mogelijk is, geeft de psycholoog ook adviezen over de behandeling. De arts 
bespreekt de uitslag met u; soms is de psycholoog hier ook bij aanwezig.
 
hoe gaan wij om met uw vertrouwelijke gegevens?
Alle relevante gegevens worden in een digitaal dossier verzameld. De psycholoog en 
de psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim. Andere zorgverleners 
binnen dit ziekenhuis die u ook onderzoeken of behandelen kunnen de belangrijkste 
gegevens uit het psychologisch onderzoek en de behandeling  inzien, tenzij u daar 
uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om de conclusie en het 
advies. Dit doen wij zodat zorgverleners u daarmee beter kunnen helpen. Informa-
tieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder 
de huisarts, vindt alleen plaats na uw toestemming. Uw gegevens vallen onder het 
inzage- en correctierecht. Als u daar meer over wilt weten, kunt u contact opnemen 
met uw behandelend psycholoog.
 
Wat verwachten we van u?
Als u een (lees)bril of een gehoorapparaat draagt, is het belangrijk dat u die mee-
neemt naar het onderzoek.
 
Verder stellen wij het op prijs als u iemand meebrengt die u en uw situatie goed kent. 
Dit kan bijvoorbeeld uw partner, zoon/dochter of een goede kennis zijn. Deze persoon 
kan bij het inleidend gesprek met de psycholoog aanwezig zijn. Het testonderzoek 
vindt alleen met u plaats.
 
heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de secretaresse van de polikliniek 
Geriatrie of met de psycholoog. Het telefoonnummer van het secretariaat is  
(073) 553 86 29.
 
Bronnen
•	 Nederlandse vereniging voor Neuropsychologie
•	 Algemene standaardtestgebruik (NIP)
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