
Neuropsychologisch onderzoek 
en ondersteuning

Informatiebrochure patiënten

Contact 

Nog vragen of afspraak maken? 

> Raadpleging neurochirurgie (route 130)  
 of tel. 03 821 33 28

>  Neuropsychologe:  
 Dominique Van Praag  

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 patient,

Welkom op de dienst neurochirurgie. Deze folder 
biedt wat meer informatie over psychologische 
ondersteuning en neuropsychologische diagnostiek 
voor u en uw familie.  

Wat is neuropsychologisch
onderzoek?

De samenwerking tussen de hersenen en de geest is com-
plex. Zo kan chronische pijn een grote invloed hebben op 
uw functioneren.

Na een hersenaandoening krijgen heel wat patiënten 
moeilijkheden met bepaalde cognitieve vaardigheden. 
Het kan gaan om problemen met concentratie, aandacht, 
tempo, geheugen, taal … Door middel van verschillende 
testen en vragenlijsten proberen we een beter inzicht te 
krijgen in uw functioneren. 

De testuitslag krijgt u (en uw partner) van de 
behandelende arts of de neuropsycholoog, zoals met 
u wordt afgesproken. U krijgt informatie over de aard 
en de ernst van de eventuele cognitieve problemen, 
en de behandelopties. 

Psychologische ondersteuning

U en uw familie kunnen bij de psycholoog terecht voor 
ondersteunende gesprekken, zowel tijdens de opname 
in het ziekenhuis als op raadpleging. 

Aanvullend op de medische zorg, zoeken wij samen met u 
naar een manier om om te gaan met moeilijkheden rond 
het ziekteproces. Bij een onverwachte diagnose, een plotse 
achteruitgang, cognitieve en/of fysieke beperkingen, kan 
psychologische zorg nuttig zijn. 

Ook voor angstproblematiek, acceptatieproblemen en 
piekergedachten die verband houden met uw aandoening 
kunt u hier terecht. 

Tarief

Voor psychologische diagnostiek en/of begeleiding wordt 
een raadpleging aangerekend door het ziekenhuis.  

Sommige mutualiteiten bieden terugbetaling aan voor 
bepaalde groepen patiënten, vooral voor kinderen en 
jongeren onder de 18 jaar, onder bepaalde voorwaarden. 
Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.


