Geriatrie

Neuropsychologisch onderzoek
Inleiding
In overleg met de geriater is er voor u een afspraak gemaakt voor een
neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht op de afdeling
Klinische Psychologie die zich bevindt op polikliniek 2.
U wordt voor het neuropsychologisch onderzoek verwacht samen met uw
contactpersoon.
Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, namelijk een gesprek met de
psycholoog waarbij uw contactpersoon aanwezig mag zijn en het daadwerkelijke
testonderzoek.
Dit testonderzoek wordt uitgevoerd door de psychologisch medewerker. Het
bestaat uit diverse mondelinge en schriftelijke testen, afhankelijk van uw klachten.
Zo kunnen verschillende functies zoals geheugen, werktempo, aandacht,
concentratievermogen, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht,
probleemoplossend vermogen en coördinatie van handelen getest worden. Ook
klachten op emotioneel gebied kunnen hier onderdeel van zijn.
Tijdens het testen houdt de psychologisch medewerker rekening met uw tempo en
algehele conditie. Omdat het de testresultaten kan beïnvloeden is het niet mogelijk
dat de contactpersoon bij het testonderzoek aanwezig is.
Voorafgaand aan het testonderzoek wordt, in overleg met de psychologisch
medewerker, afgesproken of uw contactpersoon beschikbaar moet blijven in het
ziekenhuis.
Er bestaan twee mogelijkheden, een standaard onderzoek en een lang onderzoek.
De geriater en psycholoog bepalen samen van te voren welke voor u het meest
geschikt is.
- Standaard neuropsychologisch onderzoek: een gesprek van een half uur met
de psycholoog en ongeveer 3 kwartier testonderzoek.
- Lang neuropsychologisch onderzoek: een gesprek van een uur met de
psycholoog en ongeveer 2,5 uur testonderzoek.
Na het gesprek en het testonderzoek kunt u naar huis.
De resultaten van het onderzoek zullen met u besproken worden door de geriater,
tijdens de controle afspraak die al met u gemaakt is.
Belangrijk om mee te nemen:
• SKB- pasje
Indien van toepassing
• Hulpmiddel bij het lopen
• (Lees-)bril
• Hoortoestel
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Vragen
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek
Geriatrie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar
op telefoonnummer 0543 54 44 50.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide
informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op
de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal.
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