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Binnen het Maasstad Ziekenhuis kan neuropsychologische diagnostiek
deel uitmaken van het onderzoek en/of de behandeling. In deze folder
wordt hierover uitleg gegeven.
Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
Een neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen bij mensen die
cognitieve problemen ervaren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld door
een hersenbeschadiging. Het onderzoek richt zich op de volgende
gebieden:
Cognitieve functies
−− oriëntatie;
−− taal;
−− informatieverwerking;
−− aandacht en concentratie;
−− geheugen en
−− uitvoerende functies.
Emoties en gedrag
−− depressieve en/of angstige gevoelens;
−− initiatiefverlies;
−− impulsiviteit;
−− prikkelbaarheid en
−− persoonlijkheidsveranderingen.
Deze problemen kunnen gevolgen hebben voor het dagelijks leven.
Bijvoorbeeld voor het zelfstandig functioneren, werk, hobby’s en sociale
contacten. Tijdens een NPO worden verschillende tests en vragenlijsten
afgenomen om bovengenoemde gebieden objectief in kaart te brengen.
De uitkomst van het onderzoek geeft dan een beeld van uw eventuele
beperkingen, maar ook mogelijkheden.
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Hoe gaat het in zijn werk?
Intake
Na doorverwijzing door een medisch specialist vindt een intakegesprek
plaats bij de psycholoog. In dit gesprek worden uw klachten
geïnventariseerd. Het is belangrijk dat bij dit gesprek een voor u
vertrouwd persoon aanwezig is, bijvoorbeeld uw partner of een ander
familielid. Hij/zij kan zo nodig aanvullende informatie geven. Wanneer
blijkt dat een NPO nodig en/of wenselijk is, wordt een afspraak met u
gemaakt voor de afname van het onderzoek.
In sommige gevallen (onder andere polikliniek Geriatrie) is de afspraak
voor het NPO al gemaakt en vindt het onderzoek aansluitend plaats aan
de intake. U bent hier dan al van op de hoogte.
Als uw naaste al een gesprek heeft gehad met Medisch Maatschappelijk
Werk, vindt dit niet opnieuw plaats.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat u goed uitgerust en ontspannen aan het onderzoek
begint. Als u een leesbril en/of gehoorapparaat gebruikt is het
noodzakelijk dat u deze meeneemt.
Afname
Het onderzoek wordt afgenomen door een psychodiagnostisch werker
of psycholoog. Hierbij is verder niemand anders aanwezig, zodat u zich
optimaal kunt concentreren. De duur van het onderzoek kan variëren van
één tot ongeveer vijf uur en wordt soms verspreid over twee dagdelen.
Dit is mede afhankelijk van het klachtenpatroon en de vraagstelling.
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Uitslag
Na afname van het onderzoek worden de testgegevens verwerkt. U
wordt door de psycholoog uitgenodigd voor een teruggavegesprek
waarin de resultaten van het onderzoek en de daaruit volgende adviezen
worden besproken. Bij dit gesprek is de aanwezigheid van uw partner of
een ander voor u vertrouwd persoon wenselijk, uiteraard alleen met uw
toestemming.
De onderzoeksresultaten geven meer duidelijkheid over eventuele
beperkende en belemmerende factoren, maar laten ook de sterkere
kanten van uw (cognitief) functioneren zien. U krijgt dan advies hoe
deze in te zetten (ter compensatie), zodat u in het dagelijkse leven
minder problemen ondervindt. Dit is vaak ook belangrijk voor eventuele
andere therapieën. De psycholoog overlegt met u en het behandelteam
of behandeling noodzakelijk is en op welke manier dit ingevuld gaat
worden.
In sommige gevallen bespreekt de medisch specialist de resultaten
met u. Als u na dit gesprek nog vragen heeft, kunt u altijd een afspraak
maken met de psycholoog voor verdere toelichting.
Na het teruggavegesprek ontvangt u desgewenst een verslag
van het neuropsychologisch onderzoek. Dit verslag kunt u na het
teruggavegesprek ook online inzien op ‘Mijn Maasstad Ziekenhuis’.
Zo nodig vindt na minimaal zes maanden herhaling van het onderzoek
plaats.
Hoe gaan wij om met uw vertrouwelijke gegevens?
Alle relevante gegevens worden in een elektronisch patiënten dossier
verzameld. De psycholoog en de psychodiagnostisch werker hebben
een beroepsgeheim. Het dossier van de psychologen is niet inzichtelijk
voor andere hulpverleners binnen dit ziekenhuis.
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Wij delen wel de belangrijkste relevante gegevens uit het psychologisch
onderzoek en de behandeling met de betrokken hulpverleners in het
ziekenhuis, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Dit doen
wij zodat zorgverleners u daarmee beter kunnen helpen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de conclusie en het advies.
Informatieverstrekking aan instanties of hulpverleners buiten
het ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw
toestemming. De folder Rechten is beschikbaar voor meer informatie.
Wat te doen bij klachten?
De psychologen streven naar optimale zorg. Als er zaken zijn die voor
u niet duidelijk zijn, waar u vragen over heeft of waar u ontevreden
over bent, neemt u daarover dan contact op met uw psycholoog.
Hij/zij bespreekt datgene waarover het gaat, graag met u. De folder
Klachtenregeling is beschikbaar voor meer informatie.
De psychologen hebben een beroepscode, waaraan bij het Nederlands
Instituut van Psychologen (N.I.P.) aangesloten psychologen zich moeten
houden. Voor meer info: www.psynip.nl
Klinisch psychologen en Gezondheidszorgpsychologen in het ziekenhuis
vallen onder de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG).
Heeft u nog vragen?
U kunt contact opnemen met de psycholoog via het secretariaat van het
verwijzend specialisme.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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