
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OLVG, locatie Oost  
 

Neuropsychologisch onderzoek 
  

 

Uw medisch specialist heeft u naar een neuropsycholoog verwezen voor 

een neuropsychologisch onderzoek. Wat doet een neuropsycholoog? 

Hoe gaat het onderzoek? Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Wat doet een neuropsycholoog? 
De neuropsycholoog doet (neuro)psychologisch onderzoek. Hij onderzoekt of er een verband 

is tussen het gedrag van mensen en de werking van de hersenen. Hij kijkt welke gevolgen 

een hersenbeschadiging heeft voor het functioneren in het dagelijks leven. Of andersom: 

wanneer iemand minder goed functioneert als voorheen, gaat de neuropsycholoog na of dit 

past bij een beschadiging of verstoring in de hersenen. 

 

Hersenbeschadiging 
Een hersenbeschadiging kan ontstaan door: 

 een ongeval (traumatisch hersenletsel) 

 een beroerte (infarct of bloeding) 

 een ziekte (bijvoorbeeld een infectie of een tumor) of andere neurologische 

ziektebeelden, bijvoorbeeld dementie 

 

De gevolgen van een hersenbeschadiging kunnen veranderingen zijn in: 

 Lichamelijke functies. U kunt bijvoorbeeld minder goed bewegen of uw evenwicht 

bewaren. 

 Cognitieve functies. U kunt zich bijvoorbeeld minder goed concentreren of u kunt minder 

goed dingen onthouden. Ook kan het voorkomen dat u moeite heeft met zien, horen, 

ruimtelijk inzicht, het bedienen van apparaten in huis, logisch nadenken of met het 

begrijpen of het vinden van woorden in een gesprek. 

 Gedrag en emoties.U neemt bijvoorbeeld minder makkelijk initiatief, of u bent sneller 

agressief, angstig, depressief of somber, of uw persoonlijkheid in het algemeen kan 

veranderen. 

 

Deze klachten kunnen ook komen door bijvoorbeeld stress of een verminderde stemming. 

De neuropsycholoog onderzoekt waar de klachten vandaan komen. 

 

Het neuropsychologisch onderzoek 

Voorbereiding 
 U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden, maar het is wel belangrijk dat u voldoende 

uitgerust bent. 

 Neem uw leesbril en/of gehoorapparaat mee, als u deze gebruikt. 
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 Wij vragen u om iemand die u goed kent mee te nemen naar het gesprek met de 

neuropsycholoog. 

 

Het onderzoek 
Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit twee delen. U krijgt eerst een gesprek met de 

neuropsycholoog en daarna een onderzoek bij de psycholoog of psychodiagnostisch 

medewerker. 

Het gesprek met de neuropsycholoog gaat over uw klachten. Wij vragen u uw partner, een 

familielid of iemand anders die u goed kent mee te nemen. 

Bij het testonderzoek hoeft u niemand mee te nemen, dit doet u alleen. Tijdens het 

testonderzoek beantwoordt u vragen en doet u opdrachten. U doet dit met pen en papier of 

op de computer (geen lichamelijk onderzoek). Bij het onderzoek kijken we naar de 

verstoorde en intacte cognitieve functies. Soms moet u ook lijsten invullen met vragen over 

eventuele psychologische of emotionele klachten of over uw persoonlijkheid. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt één tot twee dagdelen. In de afspraakbrief staat hoelang het onderzoek 

duurt. 

 

Na het onderzoek 

Na ongeveer 2 weken bespreekt de neuropsycholoog de uitslag met u en uw familie. De 

uitslag sturen we op naar de aanvragend specialist en (met uw instemming) ook naar uw 

huisarts. 

 

 

Vragen? 
 

U kunt ons gewoon bellen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl 

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw 

zorgverzekeraar of kijk op  www.olvg.nl/zorgnota 

 

 

Meer informatie online 
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s): 

 www.olvg.nl/pmp 

 

 

Contact  
polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie, locatie Oost 

T 020 599 30 43 (ma t/m vrij 9.00 - 17.00 uur) 

E secretariaatP&MP@olvg.nl  

afdeling D1 

 
 

file://olvg.nl/algemeen/Algemeen/BrochureGenerator/Templates/www.olvg.nl
http://www.olvg.nl/zorgnota
http://www.olvg.nl/pmp
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Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 

IJburg 
IJburglaan 727 
1087 CH Amsterdam 
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