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Informatie over (neuro)psychologisch 
onderzoek en psychologische hulpverlening – 

volwassenen- 
 
U heeft een uitnodiging ontvangen voor (neuro)psychologisch onderzoek of voor psychologische 

hulpverleningsgesprekken in Kempenhaeghe. Dit informatieblad geeft antwoord op vragen die u  

hierover mogelijk heeft.   

 
Waarom (neuro)psychologisch 

onderzoek? 

Neuropsychologisch onderzoek is nodig 

voor verdere diagnostiek of voor de 

behandeling. De reden hiervoor zijn per 

patiënt verschillend. Zo kan het gewenst 

zijn om te onderzoeken welke effecten 

medicijnen hebben. Het onderzoek heeft 

tot doel de sterke en zwakke kant in het 

denken en functioneren van de patiënt in 

kaart te brengen. Ook kan het gewenst 

zijn het geheugen te onderzoeken. 

 

(Neuro)psychologisch onderzoek vindt op 

aanvraag van de neuroloog plaats. Uw 

behandelend arts zal de resultaten ervan 

aan u terugkoppelen.  

 

Wat is (neuro)psychologisch 

onderzoek? 

Het neuropsychologisch onderzoek 

bestaat uit twee delen: 

• Een gesprek met een (neuro)- 

psycholoog 

• Onderzoek waarbij de 

psychologisch assistent u vraagt 

om een aantal mondelinge of 

schriftelijke taken te verrichten, 

eventueel op de computer of 

tablet 

 

Het gesprek met de psycholoog is 

bedoeld om een goed totaalbeeld te 

krijgen. 

De taken kunnen bestaan uit het vinden 

van antwoorden op vragen en/of het 

oplossen van opdrachten. Ook zijn er 

bijvoorbeeld testen op de computer 

waarbij de reactiesnelheid onderzocht 

kan worden. 
 

De psychologisch assistent is speciaal 

opgeleid om dit type taken af te nemen. 

De testdag vergt een behoorlijke 

inspanning. Het is dan ook van belang 

dat u goed uitgerust bent hiervoor. 

 

Hoe lang duurt een 

(neuro)psychologisch onderzoek? 

Gemiddeld duurt het onderzoek een dag. 

We starten om 9.00 uur en eindigen 

uiterlijk om 16.00 uur. Tussendoor is er 

gelegenheid voor lunch. 

Sommige onderzoeken duren korter en 

kunnen binnen vier uur worden 

afgerond. Dit wordt voorafgaand aan het 

onderzoek in de uitnodiging aangegeven. 

 

Wanneer krijg ik de uitslag van het 

onderzoek te horen? 

De resultaten van het onderzoek worden 

teruggekoppeld aan de behandelend 

neuroloog. Dit gebeurt middels het 

opstellen van een rapport. Ook eerdere 

onderzoeken worden betrokken bij het 

psychologisch rapport. Gemiddeld vier 

tot zes weken na datum van het 

onderzoek wordt een afspraak gepland  

bij de behandelend neuroloog. Indien u 

dat wenst kan de psycholoog bij dit 

gesprek aanwezig zijn. Geeft u dit dan 

zelf aan. Ook is het mogelijk een aparte 

afspraak met de psycholoog te maken.  

  

Met uw toestemming wordt het rapport 

naar de huisarts gestuurd. 

Informatieverstrekking aan andere 

instanties gebeurt ook alleen na uw 

schriftelijke toestemming. 

 

Psychotherapie en voorbereiding op 

psychotherapie 

Naast onderzoek is soms ondersteuning 

nodig op psychologisch vlak. Dit kan 

door middel van gesprekken met een 

psycholoog. Er wordt dan bekeken of 

deze gesprekken binnen Kempenhaeghe 

gaan plaatsvinden of dat hulpverlening 

dichter bij huis wenselijk is. 

 

 

 



 

 

Tot slot 

In dit informatieblad kunnen we niet alle 

vragen beantwoorden en evenmin alle 

mogelijkheden in detail beschrijven. 

Mocht u nog vragen hebben aarzel dan 

niet om contact op te nemen met uw 

behandelend arts en of de 

Gedragswetenschappelijke Dienst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

locatie Heeze 

T (040) 227 92 33 

E gwd_servicebureau@kempenhaeghe.nl 

Adres: Sterkselseweg 65 

           5591 VE  Heeze 

Het GWD servicebureau bevind zich op 

de 1ste verdieping van het hoofd-

gebouw. 

locatie Oosterhout 

T (0162) 481 800  

Adres: Muldersteeg 6, 4901 ZG Oosterhout 

U kunt zich op deze locatie melden bij de 

hoofdbalie (op de begane grond). 
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