VOORBEREIDING

WAAR EN HOE

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op het
neuropsychologisch onderzoek. Indien u een leesbril
en/of hoorapparaat moet dragen, is het noodzakelijk
dat u deze mee brengt. Indien u dagelijks medicatie
neemt, moet u deze zoals gewoonlijk innemen.
Indien u bepaalde medicatie niet mag nemen
vóór het onderzoek wordt dit duidelijk door uw
specialist aangegeven.

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden
door uw behandelend arts of door uzelf.

Kostprijs
Neuropsychologisch onderzoek
€ 200
Resultatenbespreking			€ 55
Neuropsychologische revalidatie
€ 40

Het neuropsychologisch onderzoek gaat steeds
door in het Sint-Franciscusziekenhuis. U mag
zich op de dag van het onderzoek inschrijven
aan de kiosk in de inkomhal. Hierna begeeft u
zich naar wachtzaal 31.

Neuropsychologen:
Astrid Herman		
Hanne Knuts 		

011 71 54 86
011 71 54 83
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WAAROM

ONDERZOEK

BEHANDELING

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten
tot een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder
wordt uitgelegd wat u hiervan kunt verwachten.
Mocht u na het lezen toch nog vragen hebben, kunt u
deze steeds stellen aan uw behandelend arts of aan de
neuropsycholoog.

Het neuropsychologisch onderzoek begint met
een gesprek waarin dieper wordt ingegaan op
uw klachten. Bij dit gesprek is het wenselijk dat er
iemand aanwezig is die u goed kent, bijvoorbeeld
uw partner of een naaste familielid. Op die manier
krijgt de neuropsycholoog een goed eerste beeld
van uw klachten en kan het verdere onderzoek
hier beter op worden afgestemd. Daarna worden
verschillende testen en vragenlijsten afgenomen.
Velen hiervan gebeuren gewoon met potlood
en papier of mondeling. Deze instrumenten
vertellen de neuropsycholoog meer over de
werking van uw brein en zijn verschillende
functies
(bijvoorbeeld
aandacht,
geheugen,
executieve functies, ruimtelijk inzicht en taal).

In navolging van het onderzoek kan er u een
neuropsychologische revalidatie
voorgesteld
worden. Deze kan bestaan uit het geven van
uitleg over de cognitieve functies, het vergroten
van inzicht in het eigen cognitief functioneren en
het verminderen van de directe beperkingen ten
gevolge van cognitieve stoornissen. De behandeling
is meestal kortdurend.

Het brein is een complex orgaan dat alle aspecten van
ons gedrag stuurt en controleert. Wanneer er iets fout
gaat in het brein, kunnen moeilijkheden ontstaan in
bijvoorbeeld het concentreren, het onthouden, het
spreken en begrijpen van taal. Ook de stemming, de
persoonlijkheid en het gedrag kunnen veranderen na
beschadiging van het brein. Dergelijke klachten
kunnen zeer plots ontstaan, bijvoorbeeld door
een cerebrovasculair accident of een traumatisch
hersenletsel, maar ook geleidelijk aan, bijvoorbeeld
door een neurodegeneratieve aandoening zoals
de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson.

Best voorziet u voor dit onderzoek een volledige dag.
Er wordt rekening gehouden met uw werktempo en
er wordt tijdig gepauzeerd.
De resultaten van het onderzoek kunnen steeds met
u en uw partner of familielid worden besproken.
Tijdens deze bespreking wordt uitgelegd hoe
de resultaten zich verhouden tot uw klachten.

Indien een langdurende behandeling noodzakelijk
is, zal de neuropsycholoog zorgen voor een goede
doorverwijzing.

