
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Neuropsychologisch 
onderzoek



Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

U werd doorverwezen voor een neuropsychologisch 
onderzoek.
In deze folder vindt u meer informatie over de inhoud,  
het verloop en de kostprijs van dit onderzoek.

WAT IS EEN NEUROPSYCHOLOGISCH 
ONDERZOEK

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek tracht men 
inzicht te verkrijgen in het cognitief functioneren van 
de patiënt.  Het onderzoek bestaat uit 2 delen:

1. Een (hetero)-anamnese
Dit is een gesprek met de familie en/of de patiënt met 
als doel de (cognitieve) klachten, het beloop hiervan 
en de invloed op het dagelijks functioneren in kaart te 
brengen.

2.   Het psychometrisch onderdeel
Hierbij worden verschillende cognitieve domeinen 
onderzocht aan de hand van  gestandaardiseerde 
testen. Dit zijn  “pen en papier” opdrachten  met 
betrekking op volgende domeinen:
• oriëntatie
• aandacht
• geheugen
• executieve functies
• visuoconstructieve vaardigheden
• taalbegrip- en expressie



VERLOOP

Het psychometrisch onderzoek wordt afgenomen door 
een (neuro)psychologe.

Het onderzoek zal ongeveer een halve dag in beslag 
nemen. Er zal eerst een gesprek met de familie 
plaatsvinden.

Daarna zullen het gesprek met de patiënt en het 
psychometrisch onderzoek volgen.

U kan dan naar huis.

De neuropsychologen dienen het onderzoek te scoren 
en te interpreteren en bezorgen hiervan een verslag 
aan de verwijzende arts. Na enkele weken worden de 
resultaten besproken met de verwijzende arts.

BELANGRIJK

• Breng uw (lees)bril en/of eventueel 
gehoorapparaat mee

• Breng uw medicatiefiche mee
• Laat u vergezellen door een familielid dat goed 

zicht heeft op uw functioneren



KOSTPRIJS

Er wordt een tarief van maximum 150 euro 
aangerekend.

Indien het onderzoek wordt voorgeschreven door 
een neuroloog, geriater of psychiater in het kader van 
een vermoeden van dementie, betaalt het RIZIV dit 
éénmalig terug.

Wanneer het neuropsychologisch onderzoek herhaald 
wordt (soms na 6 maanden of 1 jaar) is er geen 
terugbetaling van het RIZIV meer mogelijk.



CONTACT

Heeft u een vraag over uw afspraak? Contacteer dan 
het secretariaat van uw verwijzende instantie.

Dagziekenhuis Geriatrie: 012 39 60 63

Secretariaat Neurologie: 012 39 79 12

Psychologische dienst: 012 39 79 56 of 012 39 70 90



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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