Neuropsychologisch
onderzoek

Beste patiënt
Het neuropsychologisch onderzoekt helpt de neuroloog een
diagnose te stellen bij problemen met het geheugen. We leggen
hier even uit wat het onderzoek precies inhoudt.

Neuropsychologisch onderzoek

Het team van artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de
dienst neurologie.

Wat?
Een neuropsychologisch onderzoek is een onderzoek van het
cognitief (verstandelijk) functioneren. Dit gebeurt door middel
van testen, oefeningen, vragenlijsten en observatie.
Het onderzoek poogt sterktes en zwaktes in kaart te brengen
op gebied van aandacht, concentratie, geheugen, werktempo,
taal, redeneren…
Het neuropsychologisch onderzoek is slechts één van
de informatiebronnen en stelt geen diagnose. Het is een
bijkomende bron (naast onder meer het neurologisch
onderzoek, algemene lichamelijke onderzoeken, beeldvorming,
gesprekken met mensen uit uw omgeving) voor de neuroloog
om de diagnose te kunnen stellen.

Voor wie?
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u doorverwezen worden
• als u problemen ervaart met het geheugen
• als u moeilijker op woorden kan komen of moeilijk een
gesprek kan volgen
• als u het werk minder goed kan uitvoeren door
concentratieproblemen
• als u een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) of een
ernstig ongeval heeft doorgemaakt
• als u aan een neurologische aandoening lijdt (bijvoorbeeld
ziekte van Parkinson, ALS, Multiple Sclerose, ziekte van
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Ook bepaalde psychische problemen kunnen het cognitief
functioneren verstoren, zoals stress, overmatig piekeren,
de aanwezigheid van een depressieve stemmingsstoornis
of een verslavingsproblematiek. Onderzoek naar ADHD
(aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis) behoort ook tot de
mogelijkheden.
Het onderzoek vindt plaats na een doorverwijzing door uw
behandelende neuroloog.

Praktisch
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een neuropsycholoog en
duurt ongeveer twee uur.
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Huntington,…)
• als u of uw omgeving zich zorgen maakt over de eventuele
aanwezigheid van een beginnend dementeringsproces…

Het is aangewezen dat een naast familielid meekomt naar het
onderzoek, zodat het functioneren in de thuissituatie bevraagd
kan worden. Als familie niet aanwezig kan zijn, nemen wij
nadien mits uw toestemming telefonisch contact met hen
op voor een aanvullend gesprek. Het testen zelf gebeurt
individueel. Het is niet de bedoeling dat uw familie hierbij
aanwezig blijft. Breng zo nodig uw leesbril en gehoorapparaat
mee naar het onderzoek.
Achteraf worden de resultaten geanalyseerd en in een verslag
opgenomen. Dit verslag wordt aan de behandelende neuroloog
gericht, die de resultaten en de verdere behandeling met u
zal bespreken. Deze afspraak volgt gewoonlijk twee weken na
aanvang van het testonderzoek.
Voor vragen over de factuur kunt u terecht bij de financiële
dienst op het nummer 051 23 76 29 of per mail via financiele.
dienst@azdelta.be.
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Contact
Neurologen
Dr. Maarten Buyle
Dr. Frederik Clement
Dr. Hilde De Backer
Dr. Mieke De Weweire
Dr. Marie-Christine Hasenbroekx
Secretariaat neurologie
t 051 23 74 34
Klinisch psycholoog - neuropsycholoog
Jolien Stove
t 051 23 72 29
e jolien.stove@azdelta.be
Lize Depoortere
t 051 23 75 01
e lize.depoortere@azdelta.be
www.azdelta.be
Bron: dienst neurologie

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare t 051 23 71 11 e info@azdelta.be w www.azdelta.be
0520 6031-NL Deze brochure is laatst aangepast op 11/08/2020

