HET NEUROPSYCHOLOGISCH
ONDERZOEK

Heteroanamnese
Mits uw toestemming, heeft de psycholoog vervolgens
een gesprek met de persoon die met u is meegekomen.

U bent doorverwezen voor een neuropsychologisch
onderzoek bij de klinisch neuropsycholoog.

Neuropsychologisch onderzoek

In deze folder vindt u meer informatie over het verloop
van dit neuropsychologisch onderzoek.

Na het verkennende gesprek begint het neuropsychologisch onderzoek. Uw begeleider of familielid, kan hierbij
niet aanwezig zijn.

Waar heeft het onderzoek plaats?
Hebt u een afspraak gekregen via de polikliniek
Neurologie?
Het onderzoek heeft plaats in straat 343, lokaal 08.
Meldt u aan bij het loket bij de dienst Inschrijvingen in
de inkomhal. Daar krijgt u etiketten met uw gegevens.
Met die etiketten begeeft u zich via de (groene) route 3
naar de vierde verdieping. Lokaal 08 bevindt zich in de
middengang.
Hebt u een afspraak gekregen via het geriatrisch dagziekenhuis?
U moet zich niet eerst aanmelden aan het loket maar
mag rechtstreeks naar straat 363 gaan. Volg route 3
naar de zesde verdieping. Het geriatrisch dagziekenhuis
bevindt zich in de middengang.

Hoe verloopt de afspraak?
Anamnese
Allereerst is er een intakegesprek met de psycholoog,
ook wel anamnese genoemd. Dit duurt ongeveer een
half uur. Uw begeleider, partner of familielid, kan aanwezig zijn tijdens dit gesprek, maar de vragen worden
aan u gericht. De psycholoog wil weten hoe u tegen uw
eigen situatie aankijkt.

De neuropsycholoog onderzoekt de relatie tussen de
werking van de hersenen, het denken en het gedrag.
Het onderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die
nagaan of er stoornissen zijn in de cognitieve functies.
Voorbeelden zijn: waarneming, aandacht, oriëntatie in
tijd en ruimte, geheugen, taalgebruik en logisch denken.
Bovendien bespreken we uw stemming, mogelijke
angsten of andere klachten. We proberen ons een beeld
te vormen van hoe u functioneert in het dagelijks leven
en hoe u handelt in geval van specifieke problemen.
Het onderzoek duurt 1 tot 2 uur en wordt over het algemeen als vrij intensief ervaren.

Hoe kan u zich op het onderzoek
voorbereiden?
Het is belangrijk de dag vóór het onderzoek op tijd te gaan
slapen, zodat u goed uitgerust bent. Ook raden we aan
om de dag vóór het onderzoek geen alcohol te drinken,
omdat dit de resultaten negatief kan beïnvloeden.
Breng uw leesbril en hoorapparaat mee indien u die
heeft.

Resultaat van het onderzoek en
nabespreking
De gegevens uit het onderzoek worden grondig geanalyseerd. De resultaten worden vergeleken met
een groep mensen van dezelfde leeftijd, hetzelfde
opleidingsniveau en geslacht. Bovendien wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. De
psycholoog maakt een verslag van het gesprek en de
testgegevens.
Dit verslag wordt aan de specialist arts bezorgd. U
krijgt van hem of haar te horen wat het resultaat van
het onderzoek is.
De specialist arts brengt de doorverwijzende arts met
een verslag op de hoogte van de resultaten.

Doel van het onderzoek
Het uiteindelijke doel van het neuropsychologisch
onderzoek is om duidelijk in kaart te brengen wat er
met u aan de hand is. We hopen u op basis daarvan
goede adviezen te kunnen geven, zodat u zich in de
toekomst prettiger zult voelen.

Contactgegevens
Leentje Flour
Neuropsycholoog
leentje.flour@janpalfijngent.be

U hebt een afspraak
bij ................................................................
op ...............................................................
om .......................... uur
locatie: .......................................................

