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Inleiding  
 

Uw specialist heeft u aangemeld voor een psychologisch onderzoek. 

Door dit onderzoek krijgt uw arts meer inzicht in uw functioneren 

en/of de mogelijke oorzaak van uw klachten. 

In deze folder leest u meer over de verschillende onderzoeken.  

 

Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit één of meerdere van 

onderstaande onderzoeken: 

 Neuropsychologisch onderzoek en/of intelligentie onderzoek 

 Persoonlijkheidsonderzoek 

 Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen  

 

 

Neuropsychologisch onderzoek en/of 
intelligentie onderzoek 
 

Met het neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar uw 

denken en het onthouden van dingen. Als gevolg van bijvoorbeeld 

hersenziekten maar ook door ingrijpende gebeurtenissen zoals 

ziekte, stress of psychische aandoeningen, kan er een verstoring in 

uw functioneren ontstaan.  

Verstoringen in het functioneren kunnen zich uiten door onder 

andere: 

 Veranderingen in lichamelijk functioneren (minder goed 

bewegen of problemen met evenwicht). 

 Veranderingen in cognitief functioneren (concentratie, 

onthouden, logisch nadenken, bedienen van apparaten). 

 Verandering in gedrag en emoties (minder initiatief nemen, 

sneller emotioneel, agressief, angstig, somber of depressief).  
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De psycholoog onderzoekt of er problemen zijn met onder andere 

het geheugen, de aandacht en concentratie, de taalfuncties, de 

waarneming, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen, 

sociaal inzicht en planningsvermogen.  

De psycholoog kijkt ook naar gedrag en emoties. Tevens wordt 

gekeken naar wat de oorzaak hiervan kan zijn. En of uw klachten 

iets te maken hebben met de manier waarop uw hersenen werken 

of een andere oorzaak hebben.  

 

De testen bestaan uit verschillende taken zoals geheugentaken, 

taken voor de aandacht en voor het werktempo.  

 

Ook kan het zijn dat er informatie wordt verzameld over uw 

capaciteiten en algehele vaardigheden. Dat doen we dan met een 

intelligentieonderzoek. Ook dit onderzoek bestaat uit verschillende 

taken. 

 

 

Persoonlijkheidsonderzoek 
 

Hierbij onderzoekt de psycholoog wat de sterke en minder sterke 

kanten van uw persoonlijkheid zijn en in hoe dit in verband kan 

staan met uw klachten.  

 

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten 

en/of interviews. De uitkomsten hiervan geven inzicht in uw klachten 

en de manier waarop u met uw problemen omgaat.  
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Onderzoek naar ontwikkelings-
stoornissen  
 

Bij dit onderzoek kijken we of er aanwijzingen zijn voor ADHD of 

autisme. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat de psycholoog  

-naast uzelf-  ook een naaste kunnen spreken. Iemand die u goed 

kent, bij voorkeur al vanaf uw kindertijd. Het onderzoek bestaat uit 

een uitgebreid interview met u en deze naaste. Zo krijgen we zicht 

op uw gedrag en eventuele problemen die u heeft gehad in uw 

volwassenheid en kindertijd.  

Ook kan het zijn dat u een aantal vragenlijsten moet invullen.  

 

 

Werkwijze onderzoeken 
 

We maken meestal twee afspraken met u: een voor een intake-

gesprek en een voor het onderzoek. Soms zijn voor het onderzoek 

meerdere afspraken nodig. Dat bespreken we altijd met u.  

Als na de intake blijkt dat verder onderzoek niet nodig is, dan lichten 

we dat toe.   

Een eventuele afspraak voor de uitslag van het onderzoek volgt 

later.  

 

Intakegesprek 

De psycholoog bespreekt met u wat uw klachten zijn en wat de 

oorzaak daarvan kan zijn. Dit gesprek duurt meestal 1 - 1½ uur. Het 

is belangrijk dat u uw partner, een familielid of een naaste 

meeneemt naar dit gesprek. Deze kan u ondersteunen en 

aanvullende informatie geven. 

Aan het eind aan het intakegesprek vertellen we u of testonderzoek 

zinvol voor u kan zijn.  
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Testonderzoek 

Dit vindt plaats binnen enkele dagen na het intakegesprek. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch 

medewerker. Dit is iemand die gespecialiseerd is in het afnemen 

van testonderzoek en vragenlijstonderzoek.   

 

Tijdens het testonderzoek krijgt u opdrachten of taken te doen en/of 

vragenlijsten om in te vullen. U zit aan een tafel en werkt met pen en 

papier (soms op de computer).  

 U hoeft zich niet voor te bereiden op het testonderzoek.  

 Uw partner, familielid of naaste, die eerder wel bij het 

intakegesprek aanwezig was, is bij dit testonderzoek niet 

aanwezig.  

 Het testonderzoek is geen lichamelijk onderzoek en het duurt 

1½ - 3 uur. Zo nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt.  

 

 

Draagt u een (lees)bril of gehoorapparaat? Dan is het belangrijk 

dat u deze meeneemt naar het testonderzoek.  

 

 

 

De uitslag  
 

Een paar weken na het onderzoek bespreekt de psycholoog of de 

specialist die het onderzoek heeft aangevraagd, de uitslag met u. 

Ook eventuele vervolgstappen worden dan met u besproken.  

We raden u aan om uw partner, een familielid of naaste mee te 

nemen naar deze afspraak.  

 

Heeft u na dit gesprek nog vragen? Neem dan gerust contact op 

met uw psycholoog, ook wanneer u de uitslag via uw specialist 

gekregen heeft.  
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Rapportage 
 

De psycholoog maakt een samenvatting van de onderzoeks-

resultaten voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

Gebruikelijk is dat uw huisarts hiervan een kopie ontvangt. We 

vragen hiervoor altijd uw toestemming.   

 

De rapportage is in te zien door andere specialisten in het Albert 

Schweitzer ziekenhuis bij wie u onder behandeling bent. Ook kunt u 

zelf de rapportage inzien via mijnasz.nl.  

 

Soms vindt in het ziekenhuis ook mondeling of multidisciplinair 

overleg plaats over de onderzoeksresultaten.  

 

Geen kosten 

De onderzoeken brengen geen kosten voor u met zich mee. Wel 

kan uw eigen risico aangesproken worden, als dat voor het 

betreffende jaar nog niet is opgebruikt.  

  

 

Privacy en patiënten recht 
 

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige bejegening en het 

beschermen van uw persoonlijke gegevens. Bij het secretariaat van 

het Psychomedisch Centrum kunt u de folder ‘Uw rechten en 

plichten als ziekenhuispatiënt’ opvragen of downloaden van onze 

website www.asz.nl.  

 

De psychologen en psychodiagnostisch medewerkers werken 

volgens de beroepscode van respectievelijk het Nederlands Instituut 

van Psychologen en de Vereniging van Psychodiagnostisch 

werkenden.  

 

https://www.asz.nl/folders/rechten-patient_290/
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De klinisch (neuro)psychologen en gezondheidszorgpsychologen in 

het ziekenhuis vallen onder de wet Beroepen Individuele 

Gezondheidszorg (BIG).  

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust 

naar het Psychomedisch Centrum, tel. (078) 654 17 19. Dat kan van 

maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 -16.30 uur.  

 

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk op tijd te helpen. Wilt u zo 

vriendelijk zijn op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak?  

 

Als u verhinderd bent, wilt u ons dan zo spoedig bellen? Dan 

kunnen we de opengevallen plaats voor een andere patiënt 

gebruiken. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/  

 
  

http://www.asz.nl/foldertest/
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