
 
Informatiefolder 

Neuropsychologisch 
Onderzoek 

Annulatievoorwaarden 
Wanneer u een afspraak wil annuleren of 

verplaatsen, dient u ten laatste 24u voordien 

te verwittigen.  Dit kan telefonisch of via mail. 

 

Wanneer u laattijdig annuleert of niet komt 

opdagen, worden 40€ kosten in rekening ge-

bracht.  

 
Bedankt voor uw begrip. 

Team 

 
An Dierckx, klinisch neuropsycholoog 
Coördinator 
   
Ilse Van Gorp, klinisch neuropsycholoog 
Oplossingsgericht  therapeut 
 
Chrissy Engelen, klinisch Neuropsycholoog 
 
Jolien Vandeput, klinisch neuropsycholoog 
 
Emilie Mertens, klinisch neuropsycholoog 
 
Sandra Haveneers, psychologisch consulent 

Contactgegevens 
 
Praktijk Neuropsychologie 
Kloosterstraat 10, bus 3, 3910 Pelt 
 
Dokterspraktijk De Brug 
Donk 104, 2400 Mol 
 
PREVA 
Turnhoutsebaan 301, 2400 Mol 
 
Tel.: 0497/ 88 46 47 
info@praktijkneuropsychologie.be 
www.praktijkneuropsychologie.be 

Noteer hier uw afspraak 
Dag: ………………………………………… 

Datum:……./………/…………….  

Uur: ……………………………. 

Plaats: …………………………………………. 

(Houd rekening met de annulatievoorwaarden) 

Indicaties 
Neuropsychologisch onderzoek kan om 

verschillende redenen worden aangevraagd. 

Enkele voorbeelden: 
 

 Concentratieproblemen 

 Geheugenklachten 

 Gedragsverandering 

 Taalproblemen 

 Vermoeden (jong-)dementie 

 Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

 Long-covid 

 Evaluatie rijgeschiktheid 

 

De aanvraag voor onderzoek kan gebeuren 

door uzelf, uw huisarts, of geneesheer-

specialist (neuroloog, geriater of psychiater).  



Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is om op zoek te 

gaan naar een verklaring voor de klachten die 

u in het dagelijks leven ondervindt. Sterktes en 

zwaktes op cognitief vlak (aandacht, 

geheugen, …) worden in kaart gebracht en er 

wordt een beeld gevormd over uw stemming 

en andere factoren die van invloed kunnen zijn 

op uw functioneren. 

 

Het onderzoek draagt bij tot het stellen van 

een juiste diagnose zodat de nodige 

behandeling of begeleiding kan opgestart 

worden.  

 

Wat brengt u mee? 
Indien van toepassing:  

 Leesbril   

 Hoorapparaat  

 Medicatielijst  

 Verwijsbrief arts 

Verloop van het onderzoek 

Anamnese / heteroanamnese 

We starten met een gesprek rond de aard, 

de ernst en het verloop van de klachten. Een 

familielid kan aansluiten bij dit gesprek met 

uw goedkeuring.  Ook aan hen kunnen 

vragen worden gesteld om de situatie nog 

duidelijker te krijgen. Het gesprek duurt een 

halfuur tot een uur. 

 

Neuropsychologisch onderzoek 

Na dit gesprek volgt het eigenlijke 

onderzoek. De neuropsycholoog zal u 

verschillende testen laten uitvoeren om zicht 

te krijgen op het functioneren van uw 

aandacht, geheugen, waarneming, taal en 

probleemoplossend vermogen. Bij dit 

onderzoek mag uw familielid niet aanwezig 

zijn om afleiding te voorkomen. Het 

onderzoek duurt ongeveer anderhalf tot twee 

uur. 

 

 

 

 

Bespreking resultaten 
Voor de bespreking van de resultaten maakt u 

terug een afspraak bij uw verwijzend arts.  

Alle gegevens (testgegevens, scans, 

bloedonderzoek, …) worden door hem/haar 

verzameld en op basis daarvan kan er een 

conclusie worden getrokken. 

 

Voor meer uitgebreide informatie over het 

onderzoek en hieraan gekoppeld advies kan u 

zo gewenst een nieuwe afspraak maken bij de 

neuropsycholoog. Een behandelplan kan zo 

nodig worden opgesteld o.b.v. de resultaten. 

 

Kostprijs 
Het neuropsychologisch onderzoek kost 

250€*. Soms is een gedeeltelijke terugbetaling 

mogelijk. Hierover kan uw arts u meer 

informatie geven. Een consult voor de 

nabespreking kost 35€ / 30 minuten. 

Voor een onderzoek op verplaatsing komt  er 

een reistijdvergoeding bovenop van 0,5€/min 

voor het heen– en terug traject. 

 

De kosten worden meteen na het onderzoek 

afgerekend. Dit kan contant , via payconiq of 

via bancontact.  

*ADHD-onderzoek kost 475€. 


