Medische psychologie

Neuropsychologisch onderzoek bij
volwassenen en ouderen
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De afdeling Medische psychologie houdt zich onder andere bezig met
neuropsychologisch onderzoek. In deze folder kunt u lezen wat dit onderzoek
inhoudt.

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek is een betrouwbare methode om de werking
van de hersenen te onderzoeken. De nadruk ligt op het onderzoeken van
cognitieve functies zoals geheugen, concentratievermogen, ruimtelijk
inzicht en planningsvermogen. Er wordt ook gekeken naar veranderingen
in gedrag en emoties. Het onderzoek geeft uw medisch specialist meer
inzicht in de aard van uw klachten, bijvoorbeeld of er sprake kan zijn van een
hersenaandoening. Ook worden adviezen gegeven over het benutten van
sterke kanten en hoe u het beste kunt omgaan met beperkingen.

Hoe verloopt neuropsychologisch onderzoek?

Het onderzoek begint met een gesprek. De psycholoog wil graag van u horen
wat uw klachten precies zijn en hoe u voorheen functioneerde. Van belang is
ook wat mensen in uw directe omgeving van uw klachten merken. Daarom
wordt u verzocht iemand mee te nemen die u goed kent, zoals uw
partner, een familielid, een vriend of vriendin.
Vervolgens wordt door de psychodiagnostisch werkende een aantal
tests afgenomen. De tests houden verband met uw klachten en meten
bijvoorbeeld geheugen, concentratie of ruimtelijk inzicht. Er kunnen ook
vragenlijsten over klachten en emoties worden gebruikt.
Bij het afnemen van de tests is verder niemand aanwezig.

Wat u verder moet weten

Het afnemen van de tests duurt vaak 1 dagdeel. Het kan zijn dat het
onderzoek niet in één keer kan worden afgerond en er een vervolgafspraak
nodig is. Als u snel vermoeid raakt, wordt daar rekening mee gehouden. U
hoeft zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is het belangrijk een leesbril of
hoorapparaat mee te nemen, als u deze gebruikt.

Na het onderzoek

Enkele weken later bespreekt de psycholoog de resultaten met u. Het is
wenselijk dat uw partner of een naaste hierbij aanwezig is. De resultaten van
het onderzoek worden uitgewerkt in een schriftelijk verslag voor uw medisch
specialist. Ook kunt u zelf een kopie krijgen.

Vertrouwelijke informatie

De psycholoog en de psychodiagnostisch werkende hebben een
beroepsgeheim. Informatie die belangrijk is voor de medische behandeling
wordt gerapporteerd aan direct bij de behandeling betrokken behandelaren,
zoals de medisch specialist, de verpleegkundig consulent of de huisarts die
u heeft doorverwezen. Informatie aan andere instellingen of hulpverleners
buiten het ziekenhuis wordt alleen gegeven na uw toestemming.

Hebt u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de
psycholoog of psychodiagnostisch werkende.
U kunt ook contact opnemen met de afdeling Medische psychologie. De
afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30
uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 51.
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