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Neuropsychologisch onderzoek (NPO) 
 
Uw behandelend medisch specialist heeft u doorverwezen naar de neuropsycholoog 
voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO). In deze folder vindt u algemene 
informatie over het onderzoek.  
 
Hoe gaat het NPO in zijn werk?  
Het onderzoek bestaat uit een gesprek met u 
en uw partner (of iemand die u goed kent), 
waarin gevraagd wordt naar de klachten, 
zoals vergeetachtigheid, verminderde 
concentratie, problemen met spreken of 
problemen met denken. Daarnaast zal er 
gevraagd worden naar een aantal 
achtergrondgegevens zoals beroep, hobby’s 
en opleiding. Dit gesprek wordt gedaan met 
een psycholoog. Na het intakegesprek zal het 
testonderzoek gepland worden, of het 
testonderzoek vindt aansluitend plaats.  
 
Testonderzoek 
De duur van het testonderzoek varieert van 
1½ tot 2½ uur. Uw partner of familielid is niet 
aanwezig bij het testonderzoek. Indien het 
gesprek over uw klachten en testonderzoek in 
één afspraak gepland zijn wordt nadrukkelijk 
gevraagd voor het gesprek wel uw partner (of 
iemand die u goed kent) mee te nemen. 
  
Het onderzoek is gericht op het onderzoeken 
van uw geheugenklachten en mogelijk andere 
klachten die van belang zijn voor het 
functioneren, zoals aandacht en concentratie, 
taal en planmatig denken. 
De afname van de tests wordt uitgevoerd 
door een psychologisch medewerker. Soms 
wordt het onderzoek afgenomen door een 
stagiair. Dit is een student klinische 
psychologie of neuropsychologie, die in ZGT 
een praktijkstage loopt. Deze stagiair mag 
pas testen afnemen als hij of zij daar 
voldoende kennis van op heeft gedaan tijdens 
de studie. Incidenteel kijkt er een arts in 
opleiding mee tijdens het onderzoek. 
Uiteraard alleen met uw toestemming.  
 

Neem uw (lees-)bril en hoorapparaat 
mee! 
 
Resultaten 
De resultaten worden met u en uw 
partner/familielid besproken door de 
psycholoog of door de verwijzend 
arts/geriater. Op basis van alle informatie 
wordt er een advies aan u gegeven.  
 
Heeft u nog vragen? 
Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen dan kunt u deze aan een van de 
medewerkers van de medische psychologie 
stellen. U kunt ons telefonisch bereiken via 
telefoonnummer 088 708 53 11.  
U kunt ook tijdens het neuropsychologisch 
onderzoek uw vragen stellen. 
 
Beroepscode 
Psychologen zijn gebonden aan hun 
beroepsethiek volgens de Wet BIG (Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg) 
en de WGBO (Wet op de geneeskundige 
behandelovereenkomst). De psycholoog en de 
psychologisch medewerker hebben een 
beroepsgeheim. Informatieverstrekking aan 
andere instanties of hulpverleners buiten ons 
ziekenhuis, waaronder de huisarts, vindt 
alleen plaats na uw toestemming.  
U heeft recht op kennisname en een afschrift 
van de rapportage van uw onderzoek of 
behandeling. Als u dit wenst, kunt u contact 
opnemen met de psycholoog. De psycholoog 
bewaart de gegevens over u in een dossier, 
dat u op verzoek kunt inzien. In de 
gezondheidszorg is de psycholoog door de 
wet verplicht om het dossier vijftien jaar te 
bewaren. 
Als u zaken niet begrijpt omtrent de 
psychologische behandeling of ergens 
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ontevreden over bent, zal de psycholoog dit 
graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een 
oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot 
de klachtenbemiddelaar van ZGT. Ook kunt u 
bij het  Nederlands Instituut van Psychologen 
(NIP) terecht met vragen. 


