Neuropsychologisch en/of
Persoonlijkheidsonderzoek
Door de afdeling Psychiatrie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Uw psychiater of psycholoog heeft met u besproken, dat u een
neuropsychologisch onderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek
krijgt op de afdeling of polikliniek Psychiatrie (PAAZ).
Met deze onderzoeken krijgt uw arts meer duidelijkheid over uw
diagnose.
U heeft een afspraak voor een


Neuropsychologisch onderzoek



Persoonlijkheidsonderzoek

op:________________ dag _____________ om ___________ uur.



op de verpleegafdeling Psychiatrie (PAAZ), locatie Dordwijk.



op de polikliniek Psychiatrie, Locatie Dordwijk.



Op de polikliniek Medische psychologie, locatie Dordwijk, 1e
verdieping.

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur. Soms kan een onderzoek
niet in één keer worden gedaan. U moet dan nog een keertje
terugkomen.
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Het neuropsychologisch onderzoek
Tijdens het neuropsychologisch onderzoek kijkt de psycholoog of uw
klachten iets te maken hebben met de manier waarop uw hersenen
werken. De psycholoog onderzoekt uw geheugen, aandacht, en
concentratie en kijkt op welke manier u problemen oplost.
Een voorbeeld: Na een zware hersenschudding heeft iemand
moeite om zich dingen te herinneren en om zich te concentreren.
Met dit onderzoek kan de psycholoog zien of de klachten door de
hersenschudding komen of dat er iets anders aan de hand is.
Tijdens het onderzoek heeft u een gesprek met een psycholoog. U
krijgt ook een aantal neuropsychologische testen. Deze testen
bestaan uit verschillende taken: er zijn geheugentaken, taken voor
de aandacht en voor het werktempo.

Het persoonlijkheidsonderzoek
Met een persoonlijkheidsonderzoek onderzoekt de psycholoog wat
de sterke en minder sterke kanten van uw persoonlijkheid zijn.
Hierna kijkt de psycholoog of deze sterke en minder sterke kanten
van uw persoonlijkheid iets te maken hebben met uw klachten.
Bij dit onderzoek hebt u een gesprek met een psycholoog. Tijdens
dat gesprek vult u samen met de psycholoog een aantal
vragenlijsten in. Deze vragenlijsten geven inzicht in uw klachten
en de manier waarop u met uw problemen omgaat.
Een voorbeeld: Iemand heeft al langere tijd last van angst- en
paniekklachten. Dit onderzoek maakt duidelijk welke persoonlijkheidskenmerken (karaktereigenschappen) de angst- en paniekgevoelens mede veroorzaken.
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Gesprek met de psycholoog
Het gesprek met de psycholoog is een belangrijk onderdeel van
beide onderzoeken. Met dit gesprek krijgt de psycholoog een goed
inzicht in uw klachten: wat zijn precies uw klachten en hoe zijn uw
klachten ontstaan? Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven?
Wat kunt u niet (meer) en wat gaat goed?
De psycholoog vraagt u hoe uw leven tot nu toe is verlopen. U krijgt
bijvoorbeeld vragen over uw ouderlijk gezin, opleiding, werk, relatie
en eventuele ziektes en operaties.
Het gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.

Gang van zaken
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de
polikliniek Medische psychologie.
Als u aan de deeltijdbehandeling deelneemt of in de kliniek verblijft,
wordt u opgehaald door de psycholoog.
Bril of gehoorapparaat
Als u een (lees)bril of gehoorapparaat heeft, wilt u deze dan naar
het onderzoek meenemen?
Uitslag van het onderzoek
Na het onderzoek maakt de psycholoog een nieuwe afspraak met u
over twee tot drie weken.
Tijdens dit gesprek bespreekt de psycholoog de resultaten van het
onderzoek met u.
Uw behandelend psycholoog of psychiater krijgt de uitslagen van
het onderzoek per brief.
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Privacy en patiëntenrecht
De psychologen houden zich aan de beroepscode van het
Nederlands Instituut van Psychologen. Dit betekent dat zij op een
goede manier met u moeten omgaan en uw persoonlijke gegevens
moeten beschermen. De afdeling Psychiatrie mag geen informatie
over u aan derden geven. Dit mag alleen als u hiervoor toestemming
geeft.

Tot slot
Wij doen ons best om u op tijd te helpen. Wilt u zo vriendelijk zijn op
tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek?
Als u niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk laten weten?
Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden geholpen.
Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren bellen met de
polikliniek Psychiatrie, locatie Dordwijk, tel. (078) 654 1719. De
psychologen beantwoorden uw vragen graag.
Bezoekadres
Albert Schweitzer ziekenhuis
Locatie Dordwijk
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht
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