
 

Neuro-Psychologisch Onderzoek bij volwassenen 

Weer vooruit met jezelf 

Wat is neuro-psychologisch onderzoek? 

Met vragenlijsten en neuro-psychologische tests krijgt de psycholoog inzicht in intelligentie en 

cognitieve- en emotionele capaciteiten. Met dit onderzoek wordt duidelijk hoe informatie wordt 

waargenomen, met welke aandacht en concentratie dit wordt verwerkt, geïnterpreteerd, opgeslagen in 

en teruggehaald uit het geheugen, en hoe dit wordt omgezet naar denken, spreken, handelen en voelen. 

In dit proces worden vaardigheden van informatieverwerking, werktempo, ruimtelijk inzicht, psycho-

motoriek en planningsvermogen aangesproken. Zo kan ook cognitieve belasting objectief worden 

vastgesteld bij mensen met burn-out, whiplash of hersenschudding. Dit geeft belangrijke informatie voor 

werkhervatting. Ook kan autisme, ADD, ADHD, dyslexie of dyscalculie worden vastgesteld. De verklaring 

van het gedrag hoeft niet tot een diagnose te leiden, maar kan zeker een goed advies opleveren. 

 

Voor wie? 

Voor mensen die zich blijvend anders gedragen 

en daardoor vastlopen. Maar ook bij over- of 

ondervraging van een volwassen persoon bij 

burn-out, hersenschudding, alzheimer, AD(H)D, 

autismespectrum, Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NHA), een stoornis of beperkte capaciteiten. Dit 

kan zich uiten in initiatiefverlies, 

prikkelbaarheid, agressie, druk gedrag, moeite 

met sociale inschattingen en vaardigheden, 

plannen, ordenen, taal, rekenen, omgaan met 

prikkels, angsten en impulscontrole.  

Wij bieden ook hulp bij enkelvoudige 

intelligentiemetingen, bijvoorbeeld voor zorg-

indicatieaanvragen of in werksituaties. Ook zijn 

wij ervaren met het uitvoeren van onderzoek bij 

niet-autochtone Nederlanders.  

 

Wie kan een onderzoek aanvragen? 

• De volwassene zelf, via de huisarts/ POH-GGZ 

• Werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeraars 

• Gemeenten: wijkteams 

• Welzijnsorganisaties: bijvoorbeeld Maatschap-

pelijk werk en Welzijn voor niet-autochtone 

Nederlanders  

• Zorginstellingen: verpleeg- en verzorg-

instellingen voor doven of slechtzienden of 

verstandelijk beperkten  

• Stichting MEE 

 

 

Kwaliteit 

Wij hanteren een hoge standaard van kwaliteit, 

waarbij handelingsgerichte diagnostiek het 

uitgangspunt vormt. De vragenlijsten en tests 

zijn wetenschappelijk onderbouwd en voldoen 

aan de recente beroeps- en interpretatienormen. 

Diverse specialisten uit de praktijk denken mee 

om de puzzel uit het onderzoek compleet te 

maken. Hierbij wordt niet alleen de meting 

weergegeven. Het resultaat  wordt geïnter-

preteerd en mondeling toegelicht. Tijdens het 

resultaatgesprek brengen we een advies uit voor 

verdere hulpverlening. Tot slot volgt een 

uitgebreide rapportage, waarin alle resultaten  

en adviezen verwerkt zijn: de sterke en zwakke 

kanten van de onderzochte en praktische 

handvatten voor de persoon zelf en voor 

begeleiders, werkgever, bedrijfsartsen en 

eventueel verzekeraars. We geven u een advies 

op maat in begeleiding en verdere hulp, voor een 

essentiele bijdrage aan welzijn en welbevinden.  

 

Contra-expertise 

Wij bieden ook een contra-expertise of 

aanvullend neuro-psychologisch onderzoek op 

een eerder, elders uitgevoerd onderzoek, als u 

meer nodig heeft dan alleen onderzoeks-

resultaten en algemene adviezen. We vertalen 

de onderzoeksgegevens naar wat dit voor u 

betekent en geven een specifiek advies op maat. 

 



 

Rapportage  
Drie weken na het resultaatgesprek ontvangt u 

de schriftelijke conceptrapportage van het 

onderzoek. U kunt hierin eventuele correcties 

over informatie aanbrengen. Daarna wordt een 

definitieve rapportage opgemaakt en naar u 

toegestuurd. Deze is door de psychologen 

ondertekend, waarmee de rapportage geldig is 

en het traject afgerond. De huisarts wordt – 

alleen met uw toestemming - op de hoogte 

gebracht met een samenvatting. Er wordt geen 

elektronische versie verstrekt en alle gegevens 

worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

 

Medewerking 

Medewerking door betrokkenen wordt gevraagd 

in afstemming en instemming met het 

onderzoek, het organiseren en invullen van de 

vragenlijsten door werkgever, ouders en partners 

op het gebied van jeugdjaren, huidige 

leefsituatie, huidig gedrag, schoolloopbaan, 

carrièreverloop en gezondheid. Verder vragen 

wij u afspraken zorgvuldig te plannen en na te 

komen, en zorg te dragen voor juiste verwijzing 

en financiering. 

 

Aansluitend aanbod: 

• Training aandacht en werkhouding, voor 

AD(H)D, motivatie, ordening en 

studieplanning. 

• Training Ik ben speciaal, voor mensen met 

diagnose binnen het autismespectrum. 

• Werkbegeleiding. 

• Sociale vaardigheden.  

• CogMed training: computertraining om 

werkgeheugen en aandacht te trainen. 

• Mindfulness training MBCT: trainen van 

aandacht bij leerproblemen en emotionele 

problemen. 

• Begeleiding vanuit de basis geestelijke 

gezondheidszorg.  

• Begeleiding vanuit de specialistische 

geestelijke gezondheidszorg. 

 

 

Kostenvergoeding:  

Afhankelijk van de complexiteit van de vraag en 

wie de opdrachtgever is, kan onderzoek vallen 

onder de verzekerde zorg. Voor en na de intake 

zult u in de basis hierover worden geïnformeerd. 

 

 

De stappen in het onderzoek 
 

 Stap Wat gebeurt er? Hoe? Door wie? Met wie? 
1 Aanmelding met uw vraag 

 
Telefonisch Secretariaat Onderzochte, begeleider, 

aanvrager 
2 Eerste gesprek: vraagstelling, info verzamelen  In gesprekskamer Gz-psycholoog en 

onderzoeker 
Onderzochte, begeleider 

3 Tweede gesprek: inschatting omvang NPO en 
afspreken vervolg  

In gesprekskamer Gz-psycholoog en 
onderzoeker 

Onderzochte, begeleider 

4 Een of twee onderzoeksochtenden (à 3 uur) In onderzoekskamer Onderzoeker Onderzochte 
 

5 Resultaatgesprek (uiterlijk twee weken na 
onderzoek) 

In gesprekskamer Gz-psycholoog en 
onderzoeker 

Onderzochte, begeleider 

6 Onderzoeksrapport (uiterlijk drie weken na 
resultaatgesprek) 

Per post Secretariaat Naar onderzochte, 
aanvrager 

7 Optioneel: Adviesgesprek naar aanleiding van 
onderzoeksrapport  

In gesprekskamer Gz-psycholoog en 
onderzoeker 

Onderzochte, begeleider 

 
 

 

Aanmelden en informatie 

U kunt zich aanmelden bij ons secretariaat. Dagelijks te bereiken tijdens kantooruren op 

telefoonnummer: 0413 – 31 91 68  of per e-mail: info@lambertushof.nl 

Uw aanmelding wordt in het team besproken en u wordt gekoppeld aan de voor u juiste behandelaar. 

Het secretariaat maakt vervolgens een afspraak met u en neemt de procedure met u door.  

 


