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Neuropsychologisch
onderzoek

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Een neuropsychologisch onderzoek brengt aan de hand van testen,

oefeningen en observatie het cognitief functioneren in kaart. De

prestaties op het onderzoek worden vergeleken met een

leeftijdsgebonden (en opleidingsafhankelijke) norm om zo eventuele

tekorten aan het licht te brengen.

Wanneer iemand op een bepaald domein (bv. geheugen, concentratie,

planning, …) niet meer functioneert zoals vroeger, dan tracht de

neuropsycholoog dit te onderzoeken met gespecialiseerde testen, om

zodoende de verwijzende arts te helpen om de oorzaak van het

klachtenpatroon vast te stellen.

Enkele voorbeelden waarbij neuropsychologisch onderzoek zinvol kan

zijn:

 Hersentrauma

 CVA (hersenbloeding, herseninfarct, …)

 Neurologische aandoeningen (vb. ziekte van Parkinson, multiple

sclerose, epilepsie…)

 Vermoeden van beginnende dementie

 Psychologische problematieken (depressie, burn-out, ….)

 Aandachts- of gedragsproblematiek (vb. ADHD)

 …

Dienst 
Neurologie
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Voorbereiding

U wordt doorverwezen door de behandelende specialist. Voor het 

onderzoek zelf hoeft u zich niet speciaal voor te bereiden. Wel is het 

belangrijk dat u voldoende uitgerust en ontspannen aan het onderzoek 

begint. 

Neem uw leesbril en/of gehoorapparaat mee, als u deze gebruikt.

Er mag een familielid aanwezig zijn bij het gesprek dat plaatsvindt voor 

het onderzoek. Het onderzoek zelf dient te gebeuren in een één-op-één 

situatie met de onderzoeker, dit om afleiding te voorkomen. Het familielid 

kan terwijl wachten in de wachtzaal.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit taken / opdrachten / vragenlijsten … die het 

cognitief functioneren (bijvoorbeeld: concentratie, geheugen, 

waarneming, taal, redeneren, plannen, …) en het gedrag of emotie 

(depressiviteit, angst, uitputting, copingstijlen, … ) onderzoeken. 

Voor het onderzoek worden er ongeveer 2 uren voorzien.



Na het onderzoek

Indien u werd gevraagd om aanvullende vragenlijsten in te vullen en u 

dit thuis wenste te doen, gelieve deze dan tijdig te bezorgen aan de 

neuropsycholoog.

Na het onderzoek volgt er geen onmiddellijke bespreking van resultaten. 

Er wordt een uitgebreid verslag gemaakt van de bevindingen, en dit 

wordt ter beschikking gesteld aan de behandelende specialist, die de 

resultaten met u bespreekt op een eerder besproken controledatum..

Indien u verdere vragen hebt over het onderzoek, kan u bij de 

neuropsycholoog terecht. In samenspraak met u en de behandelende 

arts kan een verwijzing voor aanvullende ondersteuning of begeleiding 

worden aangereikt.

Tarieven

In de meeste gevallen zal een neuropsychologisch onderzoek eenmalig

grotendeels worden vergoed door het ziekenfonds. Uw verwijzende 

neuroloog, geriater, of psychiater zal dit u op voorhand mededelen.

De honoraria voor 2022:

 Terugbetaalde indicatie : 60 EURO ten laste van de patiënt (10 tot 20 

euro hiervan bijkomend vergoed door de mutualiteit).

 Niet-terugbetaalde indicatie : 160 EURO ten laste van de patiënt (10 

tot 20 euro hiervan vergoed door de mutualiteit).

Wijzigingen in deze tariefstructuur zijn uitzonderlijk van toepassing.
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De honoraria worden rechtstreeks door de psycholoog aangerekend op 

de dag van de consultatie. Betalen is mogelijk per Bancontact, Payconiq

of per contante betaling. Facturen zijn per uitzondering mogelijk. Na 

betaling krijgt u altijd een ontvangstbewijs en een attest voor de 

mutualiteit. 

Ingeval van een terugbetaalde indicatie, ontvangt u nadien van het 

ziekenhuis een factuur waarop deze verstrekking wordt vermeld.

Afspraak maken/annuleren

Raadpleging Neurologie : 053/72.45.19 - neurologie.aalst@olvz-aalst.be

Gelieve bij annuleren minimaal 24u op voorhand (weekends excl.) 

telefonisch te verwittigen. Bij een ongewettigde afwezigheid kan er een 

verzuimvergoeding van 25 euro worden aangerekend.

Contactgegevens

Sam Van de Schoot, Klinisch Neuropsycholoog

Erkenningsnummer: 881111441

E-mail : sam@incefalon.be
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D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te 

geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, 

kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de 

informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke 

toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en 

bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.
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