Neuropsychologisch onderzoek volwassenen (NPO)
U bent door uw behandelend specialist verwezen naar de afdeling Medische Psychologie voor een
neuropsychologisch onderzoek. Neuropsychologie houdt zich bezig met de relatie tussen de werking
van de hersenen en iemands dagelijks functioneren. Na bijvoorbeeld een ongeluk met hersenletsel of
een herseninfarct kan hersenbeschadiging zijn ontstaan. Via een neuropsychologisch onderzoek
probeert de psycholoog vast te stellen of de hersenbeschadiging gevolgen heeft voor het dagelijkse
leven, en zo ja welke. Iemand kan ook verwezen worden omdat hij/zij moeite heeft gekregen met
bepaalde dingen in het dagelijks leven, die voorheen wel goed gingen. De psycholoog gaat dan na of
dit verklaard kan worden vanuit een beschadiging of stoornis in de hersenen. Deze brochure is
bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek en de gang van zaken voor, tijdens en na het
onderzoek.
Wie komen in aanmerking voor dit onderzoek?
Bijvoorbeeld:


Een ouder iemand, die zich altijd prima zelfstandig heeft kunnen redden, begint langzamerhand
van alles te vergeten. Met een neuropsychologisch onderzoek kunnen we onderzoeken of er
mogelijk sprake is van dementie en advies geven hoe de naaste omgeving daar het beste mee
kan omgaan.



Iemand heeft een jaar geleden bij een auto-ongeluk een zware hersenschudding opgelopen en
kan nu zijn/haar werk niet meer aan. De psycholoog kan onderzoeken of dit een gevolg is van het
ongeluk of dat er andere factoren meespelen en advies geven over werkhervatting.



Iemand heeft een herseninfarct gehad en kan dingen minder goed onthouden. De psycholoog kan
onderzoeken wat de aard is van de geheugenproblemen en of er nog andere cognitieve
stoornissen zijn die een rol kunnen spelen. Tenslotte kan de psycholoog de patiënt en zijn/haar
omgeving adviseren hoe het beste om te gaan met de beperkingen.

Wie voert het onderzoek uit?/ Wie zijn bij het onderzoek aanwezig?
Het onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch werker.
Het onderzoek


Tijdens het onderzoek is uw partner of familie niet aanwezig.



Een neuropsychologisch onderzoek is géén lichamelijk onderzoek.

Het onderzoek verloopt als volgt:


We nemen tests af om diverse hersenfuncties te onderzoeken, zoals intelligentie, geheugen,
concentratie, werktempo, ruimtelijk inzicht, planning, enzovoort.



Soms maken vragenlijsten deel uit van het onderzoek, bijvoorbeeld over uw klachten en hoe u
daarmee omgaat.

Duur van het onderzoek
De psychodiagnostisch werker die het onderzoek afneemt kan aangeven hoe lang het onderzoek
ongeveer zal duren:
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Een neuropsychologisch onderzoek neemt meestal twee à drie uur in beslag, indien nodig
verdeeld over meerdere dagen.



Daarna moeten de testresultaten worden uitgewerkt, waardoor de uitslag van het onderzoek pas
op een later tijdstip bekend is.

Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek?
De psychodiagnostisch werker maakt een afspraak bij de psycholoog voor de bespreking van de
uitslag.


De uitslag van het onderzoek krijgen u en uw partner of familie in principe van de psycholoog. In
sommige gevallen wordt de uitslag besproken door de verwijzend specialist.



Tijdens dit gesprek worden de bevindingen van het onderzoek besproken. De psycholoog geeft
informatie over de aard en de ernst van de eventueel gestoorde functies, en advies over hoe u
daar het beste mee kunt omgaan. Soms stellen we een specifieke behandeling voor of kunt u
begeleiding krijgen bij het omgaan met de klachten.



De psycholoog zal uw verwijzend specialist schriftelijk informeren over de bevindingen van het
onderzoek. Elke patiënt heeft recht op kennisname van rapportage van onderzoek en
behandeling. In principe krijgt de huisarts een kopie van deze brief, tenzij u daar uitdrukkelijk
bezwaar tegen maakt. Vaak vindt ook mondeling overleg plaats tussen de psycholoog en
verwijzend specialist om gezamenlijk tot een diagnose te komen.

Tot slot
Dit onderzoek vindt binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?


Indien u door ziekte of vanwege een andere urgente reden verhinderd bent, verzoeken wij u
vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling
Medische Psychologie van de locatie waarnaar u verwezen bent.

Telefoonnummers
Afdeling Medische Psychologie
Ziekenhuis Locatie Scheper:

0591 69 14 06

Ziekenhuis Locatie Bethesda:

0528 28 67 78

Ziekenhuis Locatie Refaja :

0599 65 41 14

Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
TRIP 446 29102018
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