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Neuropsychologisch onderzoek 

 
Inleiding 

U bent door uw specialist verwezen voor 

neuropsychologisch onderzoek. In deze folder 

wordt uitgelegd wat dit inhoudt.  

 

Doel van het onderzoek 

Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet 

bij (vermoeden van) beschadiging of storing in 

de hersenen. Doel van het onderzoek is de 

gevolgen voor gedrag en denkvermogen in 

kaart te brengen.  

Bij dit onderzoek worden door middel van tests 

afzonderlijke mentale functies beoordeeld. Te 

denken valt aan aandacht en concentratie, 

geheugen, taalvaardigheden, waarneming, 

logisch redeneren en stemming.  

Problemen op deze gebieden kunnen grote 

gevolgen hebben voor het dagelijks leven. 

Voor u als patiënt en voor de mensen in uw 

directe omgeving. Mentale vermogens kunnen 

afnemen door verschillende oorzaken, 

bijvoorbeeld door dementie, hersenbloeding, 

infectie, depressie of alcoholmisbruik.  

Neuropsychologisch onderzoek geeft informatie 

over de aard en ernst van veranderingen in het 

denken, en hoe u en uw omgeving het best 

met beperkingen kunnen omgaan. Verder kan 

dit onderzoek bijdragen aan het stellen van de 

diagnose, zicht bieden op het beloop van 

symptomen, en helpen om het effect van een 

specifieke behandeling te meten. 

 

Voorbereiding 

Voor het onderzoek hoeft u zich niet speciaal 

voor te bereiden. Wel is het verstandig om 

uitgerust te zijn. Neem eventuele hulpmiddelen 

mee (leesbril, hoorapparaat). 

 

Het onderzoek 

Neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een 

gesprek en het afnemen van verschillende tests. 

Allereerst bespreekt de (neuro-)psycholoog met 

u de achtergrond van de klachten. Om een 

compleet beeld te krijgen is het belangrijk dat 

ook iemand aanwezig is die u goed kent, 

bijvoorbeeld uw partner of een familielid. 

Daarna volgt de afname van psychologische 

tests. De testafname kan anderhalf tot drie uur 

duren, afhankelijk van het doel van het 

onderzoek. Er wordt rekening gehouden met 

uw tempo en er wordt tijdig gepauzeerd. Zo 

nodig worden de tests in twee afspraken 

afgenomen. Het testonderzoek doet u in 

principe alleen, het is niet de bedoeling dat een 

partner of familielid hierbij aanwezig is.  

 

Uitslag 

De psycholoog beoordeelt de testgegevens. 

Hiervan wordt verslag uitgebracht aan de 

specialist die u doorverwezen heeft. De uitslag 

krijgt u van de psycholoog of van uw medisch 

specialist. In dat laatste geval kunt u 

desgewenst bij de psycholoog terecht voor 

extra toelichting. 

 

Vragen? 

Mocht u na het lezen van deze folder nog 

vragen hebben, dan zal de psycholoog deze 

tijdens het intakegesprek graag beantwoorden.  

 

Met praktische vragen kunt u ook terecht bij het 

secretariaat van de afdeling Medische 

psychologie: telefoonnummer (0182) 50 55 84 

(maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).  

 

Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  

Ook kunt u dagelijks bellen naar het algemene 

informatienummer (0182) 50 50 50. 
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