Neuropsychologisch
onderzoek
Geriatrie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

INLEIDING

In deze brochure vindt u, en familie, partners of verzorgers informatie over het
neuropsychologisch onderzoek. De geriater beslist of een neuropsychologisch
onderzoek nodig is.
Voordat het neuropsychologisch onderzoek plaatsvindt, heeft soms al onderzoek
door de geriater naar het geheugen plaatsgevonden of is er al een korte test door
een huisarts afgenomen.
Als na dit onderzoek niet precies duidelijk is, wat er aan de hand is, kan een
neuropsychologisch onderzoek meer duidelijkheid bieden.
Het doel van het neuropsychologisch onderzoek is om op een zo objectief
mogelijke wijze informatie te verzamelen met betrekking tot het functioneren van
de hersenen.

WAT IS EEN NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK (NPO)?

De psycholoog stelt bij u, door het afnemen van tests, vast of veranderingen in
het functioneren in het dagelijks leven te verklaren zijn door een beschadiging of
storing in de hersenen. Hierbij kan gedacht worden aan dementie, hersenschade als
gevolg van een herseninfarct of een andere oorzaak.
De psycholoog richt zich op het onderzoeken van de verschillende hersenfuncties,
zoals aandacht en concentratie, geheugen, ruimtelijk inzicht, taal, denken, tempo
en uitvoeren van handelingen. Hier worden zowel verminderde als ook intacte
vaardigheden in kaart gebracht.
Daarnaast kan het onderzoek zich richten op veranderingen in het gedrag en
de emoties, zoals initiatiefverlies, verminderde sociale vaardigheden, angst,
depressiviteit, prikkelbaarheid en persoonlijkheidsveranderingen.
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WAT GEBEURT ER BIJ EEN NPO?

Het neuropsychologisch onderzoek duurt twee uur en bestaat uit een gesprek
en het maken van een aantal tests. Daarbij zijn opdrachten die u uit het hoofd
oplost, maar ook opdrachten waarbij u “papier en potlood” gebruikt. Ook wordt
soms gevraagd om lijsten in te vullen met vragen over uw klachten, stemming of
persoonlijkheid.
Soms wordt dit onderzoek in meerdere keren afgenomen omdat er sprake is van
vermoeidheid of verminderde concentratie.

MAG MIJN PARTNER / FAMILIELID MEE?

We starten met een vraaggesprek waarbij het wenselijk is dat uw partner of
familielid aanwezig is. Uw partner of familielid kan niet bij het onderzoek zelf
aanwezig zijn, omdat u door hun aanwezigheid beïnvloed kan worden.

MOET IK NOG IETS MEENEMEN NAAR HET ONDERZOEK?
Als u een gehoorapparaat en/of (lees)bril nodig heeft, neemt u deze dan mee.

HOOR IK METEEN DE UITSLAG VAN HET ONDERZOEK?

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. Als alle testen zijn afgenomen
dan worden deze uitgewerkt door de psycholoog. We interpreteren of uw prestatie
bij het normaal ouder worden past of dat uw prestatie toe te schrijven is aan een
hersenaandoening. Er wordt rekening gehouden met geslacht, leeftijd en opleiding.
De resultaten worden beschreven in een verslag en besproken tijdens een overleg
met de geriater.
Daarna wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de geriater om de resultaten
van het onderzoek te bespreken. De afspraak voor het uitslaggesprek staat al op
de uitnodigingsbrief. U wordt geadviseerd naar dit uitslaggesprek uw partner of
familielid mee te nemen.
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INZAGERECHT

De psycholoog is verplicht u over de inhoud en bevindingen te informeren. U kunt
het neuropsychologisch verslag eventueel inzien. U heeft het recht om feitelijke
onjuistheden in het verslag te corrigeren.
Een rapport wordt tenminste vijftien jaar bewaard, conform de geldende wettelijke
regels. Het onderzoek zelf is in de regel een half jaar actueel. Na een half jaar
zijn de gegevens vaak weer gedateerd omdat het functioneren, als gevolg van de
genoemde aandoeningen, meestal aan verandering onderhevig zijn.

WAAR VINDT HET ONDERZOEK PLAATS?

Het onderzoek vindt plaats op de poli geriatrie. U vindt de polikliniek geriatrie op de
begane grond, poli 28.
U kunt altijd de richting vragen bij de receptie in de centrale hal.

Bent u slecht ter been?

Houd u er rekening mee dat de afstand groot is. U kunt vanaf de parkeergarage van
het Dijklanderziekenhuis Hoorn kosteloos gebruik maken van de Gastenpendel.
Bij de hoofdingang en in de parkeergarage staan rolstoelen die u kunt gebruiken (€
2,= statiegeld).
Op het voorterrein van het ziekenhuis mag u alleen parkeren als u een
invalidenparkeerkaart gebruikt. De parkeergarage is anders de aangewezen plek
voor uw auto.
Is de afstand naar de poli voor u te groot? Bij de receptie kunt u vragen of een
medewerker van het Patiëntenvervoer u brengt.

BEREIKBAARHEID

Heeft u nog vragen of bent u onverwacht verhinderd, dan kunt u polikliniek geriatrie
op werkdagen bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0229 –
257429.
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ORGANISATIES
Dijklanderziekenhuis
Polikliniek Klinische geriatrie
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
0229-257429
Geriant West-Friesland
tel. 0229 741 741
info4@geriant.nl
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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