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U bent verwezen voor neuropsychologisch onderzoek. In deze folder leest u
wat een neuropsychologisch onderzoek inhoudt en wat u op de dag van het
onderzoek kunt verwachten.

Waarom een neuropsychologisch onderzoek bij
TSC-patiënten?
Patiënten met het Tubereuze Sclerose Complex (TSC) ervaren vaak problemen op het gebied van planning en organisatie, concentratie en aandacht.
Ook angst en depressie zijn veelvoorkomende klachten. Om u bij deze
klachten te helpen doen wij neuropsychologisch onderzoek.

Wat is het doel van een neuropsychologisch onderzoek?
Met het neuropsychologisch onderzoek brengen wij uw klachten die u in uw
dagelijks leven ervaart in kaart. Het onderzoek geeft inzicht in de sterkere en
zwakkere kanten van uw functioneren. Met de resultaten uit het onderzoek
kunnen wij uw advies geven over het omgaan met uw klachten.
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Voorbereiding
Een neuropsychologisch onderzoek kan soms als spannend worden ervaren.
Dit is begrijpelijk, maar maakt u zich van te voren niet te druk om het onderzoek. De neuropsycholoog begeleidt u door het onderzoek heen en beantwoordt uw vragen als u deze heeft.
Maakt u gebruik van een leesbril of gehoorapparaat, neemt u deze dan mee.

Tijdens het onderzoek
Het onderzoek begint met een intakegesprek met de neuropsycholoog. De
neuropsycholoog stelt u een aantal vragen over uw klachten. Ook is er
ruimte voor vragen.
Na het intakegesprek begint de neuropsycholoog met het afnemen van een
aantal testen. Het neuropsychologisch onderzoek richt zich op de volgende
gebieden:
• intelligentie
• geheugen
• aandacht en concentratie
• tempo van informatieverwerking
• waarneming
• taal en spraak
• ruimtelijk inzicht
• planning en organisatie vaardigheden.
Soms neemt de neuropsycholoog ook vragenlijsten bij u af. De vragenlijsten
kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden:
• uw persoonlijkheid
• ervaren klachten
• manier van omgaan met problemen
• stemming
• spanning
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Soms kan het zijn dat u zelf, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent
zelf de vragenlijsten in te vullen. Het kan dan zijn dat een nauw betrokken
familielid of verzorger dit voor u doet. Hierbij gaat het om specifieke vragenlijsten die zo opgesteld zijn, dat deze door de andere persoon ingevuld kan
worden. Dit zal in overleg met u gaan.
In principe worden de testen in een ochtend of middag achtereenvolgens
afgenomen. Mocht de situatie dit niet toelaten, omdat u te vermoeid bent,
dan kan het zijn dat de afname op een andere dag verder gaat. Dit zal de
neuropsycholoog dan met u bespreken.
Het neuropsychologisch onderzoek duurt in totaal ongeveer 2,5 uur.

Na het onderzoek
Na het neuropsychologisch onderzoek en het invullen van de vragenlijsten
werkt de neuropsycholoog de gegevens verder uit en verwerkt deze in een
verslag. Na enkele weken krijgt u een afspraak met de neuropsycholoog.
Deze bespreekt de resultaten van het onderzoek met u. De uitslag wordt ook
doorgegeven aan de specialist die u doorverwezen heeft naar de
neuropsycholoog.

Omgaan met vertrouwelijke gegevens
Uiteraard zal er zorgvuldig worden omgegaan met uw gegevens. De
neuropsycholoog is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor
Psychologen) en gebonden aan de beroepscode. Er wordt gewerkt volgens
de richtlijnen die door het NIP zijn opgesteld.

Neuropsychologisch onderzoek | 3

Locatie en route
Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek erfelijke aandoeningen. U
komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1. Volg
route L naar de poliklinieken. Neem de trap of lift naar beneden, naar
niveau 0. De polikliniek erfelijke aandoeningen heeft receptienummer 21.

Contact

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
Polikliniek I&I
UMC Utrecht, Locatie AZU, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
T. 088 75 555 55
www.umcutrecht.nl
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek erfelijke aandoeningen via telefoonnummer 088 75 532 32. We zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 08.00-17.00 uur.
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