
Neuropsychologisch onderzoek 
en psychologische begeleiding 
bij Multiple Sclerose (MS)

Informatiebrochure patiënten
Contact

Heeft u nog vragen of wil u graag een afspraak maken? 

> Raadpleging Neurologie (route 113) 
 +32 3 821 34 23

> Klinisch neuropsycholoog
 Yanaika Schauvaerts
 yanaika.schauvaerts@uza.be
 +32 3 275 71 91

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook   en twitter       

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.
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Beste patiënt 

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte met een onvoor-
spelbaar verloop en uit zich op zowel lichamelijk als 
psychisch vlak. U kan uitgesproken vermoeidheid ervaren, 
pijn, krachtverlies, geheugenklachten, angstige en/of 
depressieve gevoelens, … 

Wat deze symptomen voor u betekenen, hangt af van 
de impact ervan op uw leefsituatie. Een samenloop 
van verschillende factoren kan ervoor zorgen dat u 
een verminderde levenskwaliteit ervaart. Een klinisch 
neuropsycholoog kan u ondersteunen.  

Een klinisch neuropsycholoog houdt zich bezig met het 
verband tussen brein en gedrag (cognitie en emotie). 
Bij een klinisch neuropsycholoog kan u terecht voor 
zowel diagnostiek (neuropsychologisch onderzoek) als 
psychologische begeleiding. 

Een klinisch neuropsycholoog kan geen medicatie 
voorschrijven of medische documenten invullen. Hiervoor 
kan u terecht bij uw behandelende arts.

Wat is een neuropsychologisch 
onderzoek?

Om de cognitieve gevolgen (bv. aandacht- en geheugen-
problemen) van MS in kaart te brengen, kan er een neuro-
psychologisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek 
duurt ongeveer twee uur. Eerst voert de psycholoog met 
u een gesprek om uw klachten op cognitief vlak te peilen. 
Daarna volgen testen om zicht te krijgen op uw cognitief 
functioneren. 

De resultaten van het neuropsychologisch onderzoek 
bieden een basismeting voor uw opvolging op cognitief 
vlak. De neuropsycholoog formuleert advies over hoe u 
met uw symptomen omgaat in het dagelijkse leven. 

Personen met MS die in het UZA medisch worden 
opgevolgd, betalen, na verwijzing van de behandelde 
neuroloog, eenmalig een verlaagd tarief van € 110 voor een 
neuropsychologisch onderzoek. De bevindingen van het 
neuropsychologisch onderzoek worden bij uw volgende 
afspraak bij de neuroloog besproken. De resultaten 
verwerken vraagt ongeveer drie weken. 

Hoe verloopt psychologische 
begeleiding?

U kan, eventueel samen met uw familie, terecht bij de 
klinisch neuropsycholoog voor psychologische begeleiding. 
Tijdens een raadpleging psychologie bespreekt u welke 
moeilijkheden of beperkingen u en uw omgeving ervaren 
in het dagelijkse leven en hoe jullie hiermee trachten om 
te gaan. Hierbij krijgt u inzicht in de mogelijkheden om zelf 
met (de gevolgen van) MS te kunnen omgaan. 

Personen met MS die in het UZA medisch worden 
opgevolgd, kunnen, op verwijzing van de behandelde 
neuroloog, eenmalig twee sessies kosteloos volgen. Voor 
verdere opvolging betaalt u € 55 voor een raadpleging 
psychologie. De terugbetaling is afhankelijk van uw 
mutualiteit en bedraagt ongeveer € 10 tot € 40 per 
raadpleging.


