
Het 
neuropsychologisch 
onderzoek 

U werd verwezen door uw arts voor een 
neuropsychologisch onderzoek of komt op eigen 
initiatief.  

Een neuropsychologisch onderzoek kan in vele 
verscheidene gevallen aangewezen zijn. Zowel bij 
kinderen, jongeren als bij volwassenen en senioren 
worden de mogelijkheden vastgesteld op vlak van 
cognitie, emotie en gedrag.  

In deze folder kan u meer informatie terugvinden 
over het verloop, inhoud en benodigdheden voor 
het onderzoek.

Contact

info@cvnp.bewww.cvnp.be

Brugge
Jacob Van 
Maerlantstraat 15
8000 Brugge
0478 12 46 01

Gent
Hersenletselpraktijk
Palinghuizen 145
9000 Gent
0488 69 43 24

Leuven
Interleuvenlaan 62
3001 Leuven
0487 12 32 16

Bierbeek
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek
0487 12 32 16

Genk
Boxbergstraat 33
3600 Genk
0485 71 20 06

Deinze
St. Vincentiusziekenhuis
Schutterijstraat 34
9800 Deinze

Destelbergen
Geriatrisch Centrum
Dr. Y. Coppens
Zevensterrede 5
9070 Destelbergen

Mortsel
Sint-Benedictusstraat 47
2640 Mortsel
0474 12 22 19

Edegem
Strijdersstraat 48
2650 Edegem
0474 12 22 19



We starten met een (intake)gesprek bij de 
neuropsycholoog. Dit duurt ongeveer een half 
uur. Uw partner of familielid kan, met uw 
goedkeuring, aansluiten bij dit gesprek. Omdat 
de neuropsycholoog zicht wil krijgen in hoe u de 
situatie ziet, worden de vragen aan u gericht.  

Mits uw toestemming worden nadien ook 
een aantal vragen gesteld aan uw partner of 
familielid. Dit kan nuttig zijn omdat zij soms 
aanvullende informatie kunnen geven vanuit 
een ander perspectief. 

Na de anamnese worden een aantal tests
bij u afgenomen. Hierbij worden aan u een 
aantal opdrachten uitgelegd, die u zo goed 
mogelijk dient te volbrengen. Bij dit onderzoek 
mag uw familielid of partner niet aanwezig zijn 
(hij/zij kan wel in de wachtzaal plaatsnemen). 
Een aantal domeinen waar onderzoek kan naar 
gedaan worden zijn: waarneming, aandacht & 
snelheid van informatieverwerking, geheugen, 
taal, probleemoplossend vermogen, … 

Wat brengt u mee? 
Indien van toepassing, neem dan a.u.b. volgende 
zaken mee:  
• Leesbril
• Medicatielijst
• Hoorapparaat
• Eventueel een verwijsbrief

Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen 
van uw sterktes en zwaktes op cognitief vlak, alsook 
een zicht te krijgen op uw stemming en eventuele 
klachten. Hierbij trachten we ook uw functioneren in het 
alledaagse leven zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
De resultaten van het onderzoek helpen uw verwijzende 
arts bij het stellen van een diagnose. De resultaten 
kunnen ook de basis vormen voor verdere behandeling – 
een groot aantal moeilijkheden is namelijk behandelbaar 
mits gerichte therapie bij de klinisch neuropsycholoog. 

Wat moet u doen om 
zich voor te bereiden? 
U dient zich niet voor te bereiden op het onderzoek, 
dit is overigens ook niet echt mogelijk. Probeer de 
avond voor het onderzoek goed te slapen, en gebruik 
geen alcohol of drugs – deze kunnen de resultaten 
namelijk beïnvloeden. Het onderzoek duurt 
ongeveer twee uur en wordt over het algemeen 
als intensief ervaren.  

Kostprijs? 
Een neuropsychologisch onderzoek (bv: onderzoek 
naar dementie) kost ongeveer € 290. Soms is er 
gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Dit wordt u door 
uw verwijzende arts of tijdens het maken van een 
afspraak bij onze dienst uitgelegd. Voor andere, bv. 
meer uitgebreide onderzoeken, kan de prijs variëren. 
Hierover kunt u telefonisch meer informatie verkrijgen.
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Hoe verloopt het onderzoek? 


