Neuropsychologisch
onderzoek
Na bezoek aan de polikliniek geriatrie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In overleg met uw behandelend geriater is afgesproken een
neuropsychologisch onderzoek te verrichten. In deze folder leest u
met welke klachten u terecht kunt bij de neuropsycholoog en wat de
gang van zaken is bij een neuropsychologisch onderzoek.
Geheugenklachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen
deze klachten een gevolg zijn van een hersenbeschadiging, een gevolg van
een aangeboren afwijking, een ongeval, of een neurologisch ziektebeeld
zoals een beroerte of dementie. De klachten kunnen echter ook het gevolg
zijn van het ouder worden (‘normale ouderdomsvergeetachtigheid’) of
problemen op emotioneel gebied.In het neuropsychologisch onderzoek wordt
de samenhang tussen gedrag en onderzocht.

Voorbereiding
Neem eventueel uw (lees)bril en/of hoorapparaat mee. Deze zijn belangrijk
bij het onderzoek.

Onderzoek
Meestal duurt het neuropsychologisch onderzoek 2,5 uur. Soms wordt dit
verdeeld over twee afspraken.
Het wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling medische
psychologie, een klinisch (neuro)psycholoog en een psychologisch
assistente.
Voor het intakegesprek voorafgaande aan het onderzoek, is het wenselijk dat
een partner, familielid of andere betrokkene meekomt. Dit gesprek duurt
ongeveer een halfuur.
Met uw toestemming voert de psycholoog soms nog een apart gesprek met
uw partner, familielid of andere betrokkene.
Direct na het gesprek met de psycholoog begint u aan het onderzoek met de
psychologisch assistente. Bij dit onderzoek is uw partner/begeleider niet
aanwezig. Het onderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die gericht zijn
op het meten van hersenfuncties als intelligentie, geheugen,
concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak en ruimtelijk
inzicht. Er wordt tijdens het testen rekening gehouden met uw werktempo en
er wordt op tijd gepauzeerd.

Uitslag
De resultaten van het neuropsychologisch onderzoek leveren een bijdrage
aan de diagnose. In een overleg van het geheugenpolikliniekteam worden de
onderzoekresultaten besproken. Uw behandelend specialist bespreekt, op
een later tijdstip, de resultaten van het onderzoek in samenhang met de
andere medische gegevens met u. De specialist overlegt dan ook met u

welke maatregelen getroffen kunnen worden op het gebied van behandeling,
begeleiding of voorzieningen.
Daarnaast kunt u een apart uitslaggesprek over het neuropsychologisch
onderzoek aanvragen met de psycholoog. Deze kan dan dieper ingaan op de
resultaten van het onderzoek en aanvullende adviezen geven. Als u of uw
familie dit gesprek wenst, kunt u dit aangeven tijdens het onderzoek of in het
uitslaggesprek met de specialist.

Vragen
Kunt u onverwachts niet komen, wilt u dan tijdig afbellen?
Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.
Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust
contact met ons op. Medische psychologie, 2e verdieping, vleugel B,
bestemming 125, telefoonnummer (0318) 43 38 50.
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