
NPO
Neuropsychologisch onderzoek

Deze brochure is bedoeld voor mensen die door de psycholoog worden uitgenodigd voor een 

neuropsychologisch onderzoek (NPO). Met deze brochure willen we u informeren over de inhoud en wijze 

van onderzoek.

“Een neuropsychologisch onderzoek; wat kan ik 

verwachten?”

“Met wie krijg ik te maken bij het onderzoek?”
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“Krijg ik meteen de uitslag van het onderzoek?”



Wat is een neuropsychologisch onderzoek (NPO)?

De neuropsychologie is het vakgebied dat de rela� e bestudeert tussen gedrag en de werking van de 

hersenen.

De psycholoog probeert door tests vast te stellen of problemen in het func� oneren in het dagelijks leven 

verklaarbaar zijn uit een beschadiging of storing in de hersenen. Hierbij kan gedacht worden aan demen� e, 

een herseninfarct of een andere oorzaak.

De psycholoog richt zich op het onderzoeken van beperkingen in aandacht, geheugen, waarneming, taal, 

denken, tempo en uitvoeren van handelingen. 

Daarnaast kan het onderzoek zich richten op problemen in het gedrag en emo� es: zoals ini� a� efverlies, 

verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en 

persoonlijkheidsveranderingen.

Wat gebeurt er bij een NPO?

Door middel van een gesprek en het afnemen van een aantal tests wordt geprobeerd de aard van de 

problemen in kaart te brengen. Daarbij zijn opdrachten die u uit het hoofd oplost, maar ook opdrachten 

waarbij u “papier en potlood” gebruikt.

 

Wie beslist of een NPO nodig is?

De arts van Geriant beslist of een neuropsychologisch onderzoek nodig is. 

Voordat het neuropsychologisch onderzoek plaatsvindt hee!  meestal al een onderzoek door een arts en 

casemanager plaatsgevonden naar geheugenproblemen. Als na dit onderzoek nog niet precies duidelijk is 

wat er aan de hand is, kan een neuropsychologisch onderzoek meer duidelijkheid bieden. 

Hoe lang duurt het onderzoek en waar vindt het plaats?

Het onderzoek duurt ongeveer twee uur en vindt plaats op één van de loca� es van Geriant.

Mag mijn partner of een familielid mee?

Veel mensen ervaren een neuropsychologisch onderzoek als intensief en vermoeiend. Het is pre"  g als u 

gebracht en gehaald kan worden van en naar het onderzoek.

Uw partner of familielid kan niet bij het onderzoek zelf aanwezig zijn, omdat u door hun aanwezigheid 

beïnvloed kan worden. 
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Moet ik iets meenemen naar het onderzoek?

Als u in het bezit bent van een gehoorapparaat en/of (lees)bril, neemt u deze dan mee.

Hoor ik meteen de uitslag van het onderzoek?

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. Dit kan een aantal weken duren. De psycholoog maakt 

met u een afspraak om de uitslag met u te bespreken. Geadviseerd wordt naar dit uitslaggesprek uw 

partner of familielid mee te nemen. Vaak is ook de casemanager bij dit gesprek aanwezig.
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Adressen

Geriant Kop van Noord-Holland

tel.  0223 648 100 

info1@geriant.nl

Geriant Noord-Kennemerland Noord

tel. 072 527 03 90

info2@geriant.nl

Geriant  Noord-Kennemerland Zuid

tel. 072 514 66 66

info5@geriant.nl 

Geriant West-Friesland

tel. 0229 741 741

info4@geriant.nl  

Geriant kliniek

tel. 072 527 22 65

info3@geriant.nl


