
    

Wat kan een 
neuropsycholoog  
voor u betekenen? 
 

U bent door uw arts verwezen naar een neuropsycholoog. In deze 
folder wordt uitgelegd wat een neuropsycholoog voor u kan 
betekenen. 

Wat is een neuropsycholoog?  
Een neuropsycholoog is een psycholoog die zich heeft gespecialiseerd in de relatie 
tussen hersenen en gedrag, denken en emoties. 
 

Wat doet de neuropsycholoog? 
Als er klachten zijn over het denken, bijvoorbeeld vergeetachtigheid, maar ook bij 
gedragsveranderingen, gaat de neuropsycholoog na of dit het gevolg is van een 
beschadiging of stoornis in de hersenen. Ook als al eerder vastgesteld is dat u een 
hersenbeschadiging heeft, kunnen de gevolgen van deze hersenbeschadiging voor het 
dagelijks leven uitgezocht worden.  
 

Hersenbeschadiging  
Een hersenbeschadiging kan ontstaan als gevolg van een ongeval (traumatisch 
hersenletsel), een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een ziekte (infectie, 
gezwel), een aangeboren afwijking of een neurologisch ziektebeeld zoals dementie. Een 
hersenbeschadiging kan naast lichamelijke gevolgen ook gevolgen hebben op de 
volgende gebieden:  
▪ het denkvermogen (cognitief functioneren), zoals stoornissen in aandacht, 

concentratie, denktempo, geheugen, waarnemen, taal, logisch redeneren, plannen, 
uitvoeren van handelingen en/of het begrijpen van sociale informatie zoals 
gezichtsuitdrukkingen. 

▪ gedrag en emoties, zoals verlies van vermogen om dingen te ondernemen 
(initiatiefverlies), verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, 
depressiviteit, prikkelbaarheid, persoonlijkheidsveranderingen. 

▪ Deze stoornissen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren 
en de werkprestaties en wanneer het kinderen betreft, hebben deze gevolgen voor 
schoolprestaties en de ontwikkeling van het kind. 

 
 



 

Neuropsychologisch onderzoek 
▪ De neuropsycholoog bespreekt eerst met u wat uw klachten zijn en wat de 

gevolgen zijn voor uw dagelijks functioneren. Meestal neemt dit gesprek drie 
kwartier tot een uur in beslag. Uit dit gesprek komt altijd veel informatie naar 
voren. Op basis hiervan wordt een testonderzoek afgesproken of kan een advies 
gegeven voor verdere behandeling. Een testonderzoek is dus niet altijd nodig.  

▪ Vaak heeft de psycholoog ook een gesprek met eventuele direct betrokkenen, 
zoals uw partner of naaste familieleden.  

▪ Na het eerste gesprek kan dus een test- en vragenlijstonderzoek plaatsvinden. 
Soms wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt. Tijdens dat onderzoek wordt 
een aantal tests afgenomen. Welke dat zijn, is afhankelijk van uw klachten. Zo zijn 
er verschillende tests om uw geheugen, snelheid van denken en handelen of 
concentratievermogen te meten. Ook bestaan er speciale vragenlijsten aan de 
hand waarvan de neuropsycholoog zich een duidelijker beeld kan vormen van uw 
persoonlijkheid of uw psychische klachten. Alle tests en vragenlijsten zullen 
worden toegelicht.  

▪ Vervolgens stelt de neuropsycholoog een rapport op van de bevindingen. Dit wordt 
naar de verwijzer gestuurd, doorgaans via het elektronisch patiëntendossier. 
Meestal heeft de neuropsycholoog enige tijd na het onderzoek opnieuw een 
gesprek met u. Hij of zij bespreekt dan de resultaten van het onderzoek en 
eventuele behandelmogelijkheden die er zijn voor uw klachten. Soms is het 
voldoende als u weet waardoor uw klachten veroorzaakt worden en is een 
behandeling niet nodig. Het is doorgaans wenselijk dat uw partner of een familielid 
bij deze bespreking aanwezig is. 

 

Vragen 
Hebt u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan aan het begin van het 
neuropsychologisch onderzoek. Kunt u niet wachten tot dit onderzoek, dan kunt u 
bellen met de afdeling waar het onderzoek plaatsvindt. 
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