Wat te doen in geval van verhindering? *
Indien u verhinderd bent te komen op de in de brief genoemde data of
tijden, neemt u dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur vóór de 1e
afspraak, contact op met het secretariaat van het PDC Ouderen. Het
telefoonnummer is: 088 358 70 50. Er zullen dan nieuwe afspraken met u
worden gemaakt.
Tot slot
Standaard wordt de aanvrager van het neuropsychologisch onderzoek,
maar ook uw huisarts, op de hoogte gebracht van de bevindingen. Indien u
er bezwaar tegen heeft dat uw huisarts wordt geïnformeerd, dan kunt u dat
tijdens het uitslaggesprek laten weten.
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u die
stellen aan de psycholoog waar u een afspraak mee heeft.
*Belangrijke informatie:
Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ons dit min. 24 uur van
te voren te laten weten. Afspraken met hulpverleners van Bavo Europoort
die niet, of niet op tijd zijn afgemeld,worden gefactureerd aan uw
zorgverzekering.
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Inleiding
U bent verwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder
kunt u lezen wat een dergelijk onderzoek inhoudt en hoe het werkt. Het is
daarbij goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn
dan in deze folder staat beschreven. Het neuropsychologisch onderzoek
vindt plaats op een locatie van het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) voor
Ouderen, omdat hier de meeste deskundigheid aanwezig is voor dit type
onderzoek. Het onderzoek is opgesteld volgens de richtlijnen van het
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Degene die u verwijst heeft
een aanvraagformulier voor het onderzoek ingevuld en naar ons gestuurd.
We gaan er vanuit dat de aanvraag voor het onderzoek met u besproken is
en dat u akkoord bent gegaan.
Waarom een neuropsychologisch onderzoek?
De neuropsychologie richt zich op de relatie tussen de werking van de
hersenen en het dagelijks functioneren van iemand. Een beschadiging of
stoornis in de hersenen kan problemen geven in het dagelijks functioneren.
Ook kunnen mensen in dagelijkse situaties problemen hebben, waarbij het
nog niet duidelijk is of dit te maken heeft met een verminderde werking van
de hersenen. Met behulp van het neuro-sychologisch onderzoek worden
verschillende hersenfuncties in kaart gebracht. Er wordt daarbij gekeken
naar concentratievermogen, geheugen, informatieverwerking, waarneming,
intelligentie, taal en de manier waarop u problemen oplost.

De gang van zaken bij het onderzoek
U ontvangt een uitnodiging met de data en tijden waarop de verschillende
onderdelen van het neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden. Het
neuropsychologisch onderzoek is geen lichamelijk onderzoek. U mag
gewoon vooraf eten, u wordt niet aangesloten op apparatuur, het doet geen
pijn en er vinden geen medische ingrepen plaats. Het is wel belangrijk dat u

op de dag van het onderzoek vóóraf geen vermoeiende activiteiten heeft,
zodat u uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen.
1. Gesprek met de psycholoog
Als eerste deel van het neuropsychologisch onderzoek wordt u voor een
gesprek uitgenodigd bij de psycholoog, bij voorkeur samen met iemand die
u goed kent. Het gesprek zal ongeveer een half uur duren en heeft als doel
om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in uw klachten. Wat zijn uw klachten
en hoe zijn uw klachten ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks
leven? Wat kunt u niet meer en wat gaat nog wel goed? Daarnaast is het
voor de psycholoog belangrijk te horen wat degene, die u goed kent, opvalt.
Als u niemand bij dit gesprek wil hebben, mag u dat natuurlijk vooraf laten
weten. Na het gesprek met de psycholoog gaat u voor het testgedeelte van
het onderzoek naar de psychodiagnostisch werker (PDW). Deze is
gespecialiseerd in het afnemen van psychologische testen, waaronder
neuropsychologische testen.

2. De neuropsychologische testen
Voor het testgedeelte van het onderzoek is het nodig dat u eventuele hulpmiddelen zoals (lees)bril en/of hoorapparaat meebrengt.
Het testonderzoek bestaat uit twee afspraken en zal per afspraak
1&frac12; tot 2 uur duren. Tijdens de afname van de testen zult u alleen zijn
met de psychodiagnostisch werker. De persoon die bij het gesprek met de
psycholoog aanwezig was, kan niet aanwezig zijn bij het testgedeelte,
omdat dat de betrouwbaarheid van de resultaten kan beïnvloeden.
U zit tijdens het testgedeelte met de psychodiagnostisch werker aan een
tafel en zij zal de verschillende testen aan u voorleggen en uitleggen wat de
bedoeling is. Tijdens het onderzoek zal ze de antwoorden die u geeft
opschrijven.
Na afloop van dit testgedeelte wordt u teruggebracht naar de wachtkamer
en kunt u weer naar huis. Er is dan al een afspraak gemaakt voor het tweede
gedeelte van het testonderzoek.

3. De uitslag
De psycholoog beoordeelt de gegevens die uit het onderzoek naar voren
zijn gekomen en schrijft hierover een eindverslag. Zodra dat gereed is,
zullen de resultaten met u besproken worden. Doorgaans is dit na vier
weken, nadat u voor de eerste keer voor het onderzoek bent gekomen. Bij
dit uitslaggesprek is het wenselijk dat u iemand van uw naasten meebrengt.
Vaak zal dat weer degene zijn die ook bij het eerste gesprek met de
psycholoog bij u was.

Hoe worden de onderzoeksbevindingen gebruikt?
Hoe de bevindingen van het neuropsychologisch onderzoek gebruikt
worden hangt af van de vraagstelling van het onderzoek. De onderzoeksresultaten leveren een profiel op van uw sterke en zwakkere kan-ten
en kunnen aanwijzingen geven of de werking van uw hersenen meespeelt
in de problemen van alledag. Ook kan de uitslag van het
neuropsychologisch onderzoek bijvoorbeeld een diagnose ondersteunen.

