Informatie (neuro)psychologisch onderzoek
en psychologische hulpverlening –
kinderenU heeft een uitnodiging ontvangen voor (neuro)psychologisch onderzoek of voor hulpverlening van
uw kind in Kempenhaeghe. Dit informatieblad probeert een aantal vragen te beantwoorden die u
mogelijk heeft.

Waarom (neuro)psychologisch
onderzoek?
De neuroloog van uw kind heeft dit
onderzoek nodig gevonden. De
psycholoog werkt altijd op aanvraag van
de behandelend neuroloog en zal ook de
resultaten terugkoppelen. Het
uitslaggesprek zal daarom ook in de
regel plaatsvinden bij de behandelend
neuroloog. Indien nodig kan de
psycholoog hierbij aansluiten.

we testen op de computer waarbij de
reactiesnelheid onderzocht kan worden.
Er zal tijdens het onderzoek een videoopname gemaakt worden. Hiermee kan
worden teruggekeken hoe het onderzoek
is verlopen en of er zich nog speciale
gebeurtenissen hebben voorgedaan.
Deze video wordt vernietigd na
beoordeling.
Alle testen worden afgenomen door een
psychologisch assistent.

(Neuro)psychologisch onderzoek is nodig
voor verdere diagnostiek of voor de
behandeling. De reden hiervoor is per
kind verschillend. Dit onderzoek heeft tot
doel de sterke en zwakke kant in het
denken en functioneren van uw kind in
kaart te brengen. Ook kan het gewenst
zijn het geheugen van uw kind te
onderzoeken.

De ouders/verzorgers zijn niet aanwezig
tijdens de testafname. Mocht uw kind
nog erg jong zijn of erg gespannen, dan
wordt bekeken of de aanwezigheid van
een ouder/verzorger gewenst is.
De testdag wordt door de meeste
kinderen als leuk ervaren maar vergt een
behoorlijke inspanning waarbij een groot
beroep op de concentratie van uw kind
wordt gevraagd. Het is dan ook van
belang dat uw kind vooraf goed uitgerust
is.

Wat is (neuro)psychologisch
onderzoek?
Het (neuro)psychologisch onderzoek
bestaat uit 2 delen.
• Een gesprek met een (neuro)
psycholoog
• Onderzoek waarbij taken afgenomen
worden door een psychologisch
assistent
Het gesprek met de psycholoog is
bedoeld om een goed totaalbeeld van uw
kind te krijgen en hoe de ontwikkeling
verloopt. Indien nodig zal er ook een
apart gesprek plaatsvinden tussen de
psycholoog en uw kind.
De taken kunnen mondeling, schriftelijk,
of per computer en/of tablet worden
afgenomen.
Sommige taken bestaan uit het vinden
van antwoorden op vragen en/of het
oplossen van opdrachten. Ook hebben

Hoe lang duurt een
(neuro)psychologisch onderzoek?
Er zijn altijd uitzonderingen maar
gemiddeld duurt het onderzoek een dag.
Dat wil zeggen we starten om 9.00 uur
en eindigen uiterlijk om 16.00 uur.
Tussendoor is gelegenheid voor een
lunch samen met uw kind. Ook zijn er
onderzoeken die binnen 4 uur kunnen
worden afgerond. Dit wordt voorafgaand
aan het onderzoek aangegeven middels
de uitnodiging.
Wanneer krijg ik de uitslag van het
onderzoek te horen?
De resultaten van het onderzoek worden
teruggekoppeld aan de behandelend
neuroloog. Deze terugkoppeling gebeurt
middels het opstellen van een rapport.
Ook eerdere onderzoekingen worden
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betrokken bij het psychologisch rapport.
Er zal enkele weken na datum van het
onderzoek een afspraak gemaakt worden
bij de behandelend neuroloog.
Ook kan de psycholoog bij het
uitslaggesprek aanwezig zijn. U kunt
echter altijd een toelichting vragen bij de
psycholoog. Er wordt dan een aparte
afspraak gemaakt.
Met toestemming van u kan het rapport
naar de huisarts opgestuurd worden.
Informatieverstrekking aan andere
instanties gebeurt alleen na uw
schriftelijke toestemming.
Psychologische hulpverlening
Naast onderzoek is soms ondersteuning
nodig of wenselijk op psychologisch vlak,
bijvoorbeeld als het gaat om acceptatie
en verwerking van de epilepsie of angst
rondom aanvallen. Dit kan door middel
van gesprekken met een psycholoog met
het kind en/of de ouders. Er zal bekeken
worden of dit binnen Kempenhaeghe kan
plaatsvinden, of dat hulpverlening
dichter bij huis wenselijk is
Tot slot
Natuurlijk kunnen we niet alle vragen
beantwoorden en kunnen we ook niet
alle mogelijkheden in detail beschrijven.
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Mocht u nog vragen hebben aarzel dan
niet om contact op te nemen met uw
behandelend arts en of de
Gedragswetenschappelijke Dienst in
Heeze of Oosterhout.
Revelante brochures
Meer gedetailleerde informatie over een
bepaald onderwerp of
onderzoeksprogramma kunt u terug
vinden op de internetsite van
Kempenhaeghe.
www.kempenhaeghe.nl/brochures
Contactgegevens
Gedragswetenschappelijke Dienst,
locatie Heeze
T (040) 227 92 33
E gwd_servicebureau@kempenhaeghe.nl
Adres: Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
Het GWD servicebureau bevindt zich op
de 1ste verdieping van het hoofdgebouw
Gedragswetenschappelijke Dienst,
locatie Oosterhout
T (0162) 481 800 (algemene nummer)
Adres: Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
U kunt zich op deze locatie melden bij de
hoofdbalie (op de begane grond).

