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 01  Neuropsychologisch onderzoek

De hersenen zijn het centrum van waaruit ons 
functioneren wordt gestuurd. Als hier een 
letsel optreedt (herseninfarct, hersenbloeding, 
ontsteking, trauma, tumor …) kan dit naast 
lichamelijke klachten ook klachten op het 
gebied van denken, voelen en doen met zich 
meebrengen. Deze gevolgen zijn vaak niet 
direct merkbaar en moeilijk aan de buitenkant 
te zien. Verstrooidheid, vergeetachtigheid, 
prikkelbaarheid, snel moe zijn, moeilijk kunnen 
plannen en organiseren. Het zijn maar enkele 
voorbeelden die een grote druk kunnen leggen 
op het dagelijks functioneren.

Via een neuropsychologisch onderzoek kan 
meer zicht worden verschaft op de aanwezig-
heid van cognitieve stoornissen, emotionele 
problemen of gedragsveranderingen.

 02  Verloop

Het neuropsychologisch onderzoek begint met 
een gesprek waar dieper ingegaan wordt op 
je klachten en dagelijks functioneren. Het gaat 
om hoe je tegen jouw eigen situatie aankijkt. 
Daarna volgen meerdere opdrachten en vra-
gen die informatie geven over de werking van 
het brein en zijn verschillende functies.

Mits je toestemming wordt er ook gesproken 
met degene die je vergezelt op de dag van het 
onderzoek of nadien met iemand anders die je 
goed kent.



Familie en/of begeleiders worden verzocht 
in de wachtzaal plaats te nemen tijdens het 
neuropsychologisch onderzoek. Indien er 
ook gesproken wordt met degene die jou 
 vergezelt, zal er aan je gevraagd worden even 
plaats te nemen in de wachtzaal.

Het uitvoeren van een neuropsychologisch 
onderzoek neemt de nodige tijd in beslag. Dit 
kan variëren van anderhalf uur tot een halve 
dag.

Je hoeft je niet speciaal voor te bereiden op 
het neuropsychologisch onderzoek. Het is 
wel belangrijk dat je uitgerust aan het on-
derzoek begint. Indien je een leesbril en/of 
 hoorapparaat moet dragen, breng deze dan 
mee.

 03  Interdisciplinaire werking

De gegevens uit het onderzoek worden gron-
dig geanalyseerd. De resultaten worden ver-
geleken met een groep mensen van  dezelfde 
leeftijd, hetzelfde opleidingsniveau en hetzelf-
de geslacht. Vervolgens wordt er een verslag 
van het gesprek en de test-gegevens gemaakt.

Het neuropsychologisch onderzoek maakt 
deel uit van een multidisciplinair zorgplan. Er is 
dan ook sprake van gedeeld beroepsgeheim. 
Dit wil zeggen dat informatie discreet binnen 
het behandelend team uitgewisseld wordt.

De resultaten van het onderzoek kunnen 
steeds met jou en eventueel je omgeving 
worden besproken. We hopen jou op basis 



daarvan goede adviezen te kunnen geven. Het 
onderzoek stelt op zich geen diagnose maar 
biedt belangrijke informatie die het stellen van 
een diagnose kan bevorderen.

 04  Voor wie is een neuro
psychologisch onderzoek?

Er kan een neuropsychologisch onderzoek 
plaatsvinden wanneer je opgenomen bent of 
als je ambulant komt revalideren in het zieken-
huis.

 05  Aanvraag

Een neuropsychologisch onderzoek kan voor-
gesteld worden door het behandelend team.

Indien je zelf een neuropsychologisch onder-
zoek wenst, moet je dit met je behandelend 
arts bespreken. De afname gebeurt enkel mits 
zijn/haar toestemming.

 06  Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van meerdere facto-
ren. Je kan op voorhand hieromtrent steeds de 
nodige inlichtingen verkrijgen. De afrekening 
gebeurt via de ziekenhuisfactuur.

Sommige ziekenfondsen en hospitalisatie-
verzekeringen voorzien in bepaalde gevallen 
een tussenkomst voor het neuropsychologisch 
onderzoek. Vraag dit zeker na bij je zieken-
fonds of verzekering.



 07  Waar

Revalidatiecentrum 
Sint-Trudo Ziekenhuis

Je moet je inschrijven aan het onthaal voor een 
consultatie bij de psycholoog.

Nadien mag je je aanmelden bij het 
 secretariaat van de ambulante revalidatie (volg 
de blauwe letter A). Indien je onverwacht niet 
kan komen, gelieve dan zo snel mogelijk te 
verwittigen.
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Vragen?

Heb je na het lezen van deze 
folder nog vragen, aarzel dan niet 
om ons te contacteren:

secretariaat fysische 
 geneeskunde en revalidatie 
tel.: 011 69 93 67

psycholoog 
tel.: 011 69 93 71


