Neuropsychologisch onderzoek
Analyse van het cognitief functioneren

Neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologie houdt zich bezig met de functies van de hersenen (cognities),
het cognitieve functioneren en het gedrag dat daaruit voort komt. Wanneer er
door hersenschade problemen ontstaan in het functioneren kan een neuropsychologisch onderzoek ingezet worden om duidelijk te maken of er medisch
vast te stellen beperkingen bestaan. De problemen kunnen zich zowel in de
privésituatie als in de werksituatie voordoen.
De afdeling Zintens van Klimmendaal revalidatiespecialisten voert neuropsychologisch onderzoek uit in het kader van een revalidatiebehandeling of in
opdracht van verwijzers, zoals werkgevers, bedrijfsartsen, huisartsen,
verzekeringsartsen of arbeidsdeskundigen.
Wat is een neuropsychologisch onderzoek?
Door middel van een neuropsychologisch onderzoek wordt het cognitief
functioneren in kaart gebracht, zoals aandacht, geheugen en planning. Het
onderzoek kan worden ingezet om na te gaan welke mogelijke gevolgen

hersenschade heeft voor het functioneren op het werk en privé. Ook kan het
onderzoek worden ingezet als er sprake is van vermoedens of aanwijzingen voor
cognitieve functiestoornissen.
Hoe gaat een neuropsychologisch onderzoek in zijn werk?
De onderzoeksperiode neemt gemiddeld vier weken in beslag. Dit begint met een
eerste gesprek met de neuropsycholoog. Die brengt de klachten in kaart en
bepaalt op basis daarvan welke testen relevant zijn. Daarna volgt het
testonderzoek, waarin diverse cognitieve functies worden onderzocht. Dit
testonderzoek neemt maximaal twee dagdelen in beslag en wordt afgenomen
door een psychodiagnostisch medewerker. De onderzoeksperiode wordt
afgesloten met een eindgesprek en een uitgebreide rapportage over het huidige
cognitief functioneren.
Wat gebeurt er met de rapportage?
De cliënt krijgt inzage in de rapportage en krijgt de gelegenheid om daarop te
reageren. Pas na toestemming van de cliënt wordt de rapportage doorgestuurd
naar de opdrachtgever.
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Binnen de revalidatiebehandelingen van Klimmendaal Revalidatiespecialisten
wordt al vele jaren aandacht besteed aan arbeidsvraagstukken van cliënten. De
expertise op dit gebied is gebundeld in de afdeling Zintens. Zintens slaat de brug
tussen gezondheidszorg en re-integratie, waarbij ruime expertise is opgebouwd
met diverse diagnosegroepen. Zo hebben we veel ervaring met cliënten met
hersenletsel. Het neuropsychologisch onderzoek is één van de producten van
Zintens. Meer informatie over het aanbod van Zintens kunt u vinden op
www.zintens.nl
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