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Tijdens de revalidatieperiode treedt er nog enig
herstel op van niet-lichamelijke stoornissen. Dat

Hersenletsel kan veranderingen veroorzaken in

betekent dat er in de loop van de tijd verbeter-

uw denkvermogen, gevoelsleven en gedrag.

ingen kunnen ontstaan, al komt het zelden voor

Dit is voor iedereen anders. Het hangt af van

dat stoornissen volledig herstellen. Of er herstel

het type hersenletsel, de ernst van de bescha-

plaatsgevonden heeft, kan onderzocht worden

diging en waar deze zich in de hersenen be-

door het neuropsychologisch onderzoek na een

vindt. Daarom is het neuropsychologisch on-

bepaalde periode te herhalen en te vergelijken

derzoek nodig om er achter te komen of en

met het eerste onderzoek.

welke veranderingen er zijn op het gebied van
emotie, cognitie en gedrag.

Het onderzoek

In dit onderzoek worden de gevolgen van

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit

hersenletsel onderzocht die niet lichamelijk

twee onderdelen: het gesprek en het testonder-

zijn. Er wordt niet alleen gekeken naar wat er

zoek.

niet goed gaat, maar ook naar wat u juist wel
goed kunt. Revalidatie betekent dat er nieuwe

Het gesprek

dingen aangeleerd moeten worden, daarom

In het gesprek probeert de neuropsycholoog

is het heel erg belangrijk om te weten wat

een beeld te krijgen van wat er precies met

iemands zwakke en sterke punten zijn.

u aan de hand is, wat uw

klachten zijn en hoe het nu met u gaat. Ook is

Duur van het onderzoek

het belangrijk om te weten wat uw achtergrond
is: wat voor opleiding en beroep u hebt, hoe uw

Een volledig neuropsychologisch onderzoek

gezinssituatie is en wat voor persoon u bent.

duurt zes tot acht uur. Dit wordt niet in één keer

Soms vindt er ook een gesprek plaats waar

afgenomen. Het onderzoek kan drie tot vier

uw partner of een familielid bij aanwezig is.

weken in beslag nemen. U komt hier een aantal
malen voor naar het revalidatiecentrum. Als het

Het testonderzoek

onderzoek is afgerond, wordt de uitslag met u

Het testonderzoek bestaat uit allerlei verschil-

besproken.

hersenfuncties in kaart die belangrijk zijn voor

Daarna is het gebruikelijk de uitslag nog een

denk- en gevoelsvermogen. Meestal wordt

keer te bespreken met uw partner of een

gekeken hoe ver u komt in een bepaalde test.

familielid erbij.

Meer informatie
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lende testen. Deze brengen de verschillende

