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Uw verzekeraar of werkgever heeft ons verzocht een
Neuropsychologisch onderzoek af te nemen. In deze folder geven wij u
inzicht in wat u hiervan kunt verwachten. Tijdens het intakegesprek
komen we hierop terug.

Wat is een Neuropsychologisch onderzoek?
Met het Neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt het cognitief
functioneren en gedrag objectief in kaart gebracht. De cognitieve
functies zijn alle functies die aangestuurd worden door de hersenen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandacht, concentratie en geheugen,
maar ook taal en waarneming. Op basis van de resultaten van het
onderzoek kan een uitspraak worden gedaan over de cognitieve
belastbaarheid.
Het NPO wordt afgenomen door een (klinisch) neuropsycholoog. Dit is
een universitair opgeleide psycholoog die zich gespecialiseerd heeft in
de neuropsychologie.

Hoe gaat het NPO in zijn werk?
U wordt uitgenodigd op één van onze onderzoekslocaties in Nederland.
Het NPO bestaat uit vier onderdelen:
1. Intakegesprek. In dit gesprek komen uw cognitieve klachten
aan de orde en in welke mate deze het dagelijks functioneren
beïnvloeden.
2. Testonderzoek. U voert een aantal cognitieve testen uit. Bij het
testonderzoek wordt rekening gehouden met uw leeftijd en uw
(vroegere) functioneringsniveau. Alle testen worden vooraf
duidelijk uitgelegd en beginnen vaak eenvoudig en worden
geleidelijk aan wat moeilijker. Dit onderzoek neemt vier tot zes
uur in beslag.
3. Testbespreking. Onze neuropsycholoog komt bij u thuis de
resultaten van het onderzoek bespreken. U krijgt adviezen en de
mogelijkheden voor verbetering en compensatie worden met u
besproken.
4. Rapportage. Voordat we de rapportage naar de opdrachtgever
versturen, krijgt u inzage en de gelegenheid daarop te reageren.
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Het onderzoek bevat in ieder geval testen die een beroep doen op







geheugen;
taal;
planmatig denken;
aandacht en concentratie;
ruimtelijke vaardigheden;
flexibiliteit van denken.

Beroepscode
Onze psychologen werken volgens de beroepscode van het NIP. U hebt
recht op inzage in de rapportages over u. Gegevens in de rapportages
waarvan u aannemelijk maakt dat ze onjuist zijn, worden door ons
gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Dit geldt niet voor bevindingen en
conclusies, deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de
psycholoog. Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op onze
website: www.condite.nl. Conform de wettelijke verplichting bewaren we
uw dossier tien jaar.

Meer informatie
Kijk op onze website: www.condite.nl voor uitgebreide informatie, de
meestgestelde vragen, een overzicht van onze medewerkers,
ervaringen van cliënten en meer.
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