
 

 

Neuropsychologisch onderzoek  

Wanneer mensen worden getroffen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld na een 
ongeval of een CVA, kan dit grote gevolgen hebben voor het (cognitief) functioneren in arbeid. Ook bij 
intensief alcohol- of drugsgebruik, neurologische aandoeningen of bijvoorbeeld 
ontwikkelingsproblematiek (zoals ADHD of autisme) komen specifieke cognitieve beperkingen voor, 
welke met behulp van een neuropsychologisch onderzoek in kaart kunnen worden gebracht. Gedacht 
kan worden aan problemen met bijvoorbeeld het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot 
planning of snelheid van informatieverwerking.  
 
Neuropsychologisch onderzoek  
In een neuropsychologisch onderzoek worden de hierboven genoemde cognitieve domeinen in kaart 
gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons op de 
eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot arbeidsmogelijkheden. Naast 
cognitieve functies wordt ook gekeken naar iemands capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken.  
 
In het door ons opgestelde advies vertalen wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk naar 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We formuleren praktische en concrete begeleidingsadviezen, 
geven inzicht in de noodzakelijke aanpassingen in werkomgeving en taken en geven handvatten om 
iemands functioneren te verbeteren.   
 
Een neuropsychologisch onderzoek bij mensen met verworven hersenletsel is vaak confronterend. Ook 
is deelname aan een dergelijk onderzoek belastend, omdat er bij de meeste cliënten sprake is van een 
beperkte duurbelastbaarheid. Het onderzoek wordt daarom over meerdere dagdelen verspreid.  
 
Wij beschikken over de vereiste kwalificaties en onderschrijven de gedragsregels van onze 
beroepsvereniging (NIP). Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website (www.hetblikveld.nl) 
en de website van onze beroepsvereniging (www.psynip.nl).  

Wij bieden: 
 

 Meer dan 20 jaar expertise in onderzoek naar neuropsychologische problematiek en werk 
 Veel ervaring met de participatiepopulatie en doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 Overleg en maatwerk 
 Korte doorlooptijden 
 Een persoonlijke benadering 
 Korte communicatielijnen 
 Praktische en werkbare adviezen 
 Flexibiliteit ten aanzien van de onderzoekslocatie 
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Werkwijze  
Wij ontvangen graag schriftelijke informatie via de beveiligde mail. Voorafgaand aan het onderzoek 
kan de situatie ook worden voorbesproken met de consulent die het onderzoek aanvraagt. In overleg 
met de cliënt wordt vervolgens een onderzoeksdatum vastgelegd. Het onderzoek bestaat uit een 
combinatie van persoonlijke gesprekken en diverse, op maat samengestelde tests en/of vragenlijsten. 
Na afloop van het onderzoek wordt het verslag in conceptvorm naar de cliënt verstuurd. Aangezien wij 
een uitgebreide rapportage opstellen, waarin veel persoonlijke informatie wordt opgenomen, zullen 
wij het volledige rapport na toestemming van de medewerker naar de bedrijfsarts of 
arbeidsdeskundige zenden en een beknopt rapport naar de consulent. In sommige gevallen geldt er 
een blokkeringsrecht. Wanneer het onderzoek is aangevraagd ter beoordeling van iemands psychische 
belastbaarheid in het kader van een reeds bestaande arbeidsrelatie of reeds toegekende uitkering van 
de Participatiewet, geldt er geen blokkeringsrecht op het door ons geformuleerde antwoord op de 
vraagstelling van de opdrachtgever. Dit betekent dat een beknopt antwoord op de vraagstelling wordt 
doorgestuurd naar de opdrachtgever, indien de cliënt niet wilt dat de volledige rapportage wordt 
doorgestuurd. Deze kan zijn of haar visie of bezwaren wel schriftelijk kenbaar maken en deze kunnen 
worden opgenomen in de rapportage.  

Voorbereiding  
Om uw onderzoeksvraag zo zorgvuldig mogelijk te kunnen beantwoorden, is het van belang om bij de 
aanmelding van het onderzoek enkele gegevens van de cliënt te verkrijgen. Naast NAW- gegevens 
ontvangen wij graag een functieomschrijving van de huidige functie en relevante informatie over de 
achtergrond en/of het functioneren van de cliënt.  
 
Wijze van aanmelden  
Een belangrijke stap in het aanvragen van een onderzoek is het bepalen van de vraagstelling. Daarbij 
kan worden gedacht aan de volgende vragen: 

 Wat kan gezegd worden over de cognitieve vermogens in relatie tot arbeid? 
 Wat kan gezegd worden over de psychische belastbaarheid en persoonskenmerken in relatie 
tot arbeid? 

 Met welke randvoorwaarden (ten aanzien van taken, werkomgeving en werkbegeleiding) dient 
rekening te worden gehouden voor een duurzame re-integratie/ werkhervatting? 

 Kan er een advies worden gegeven over passende behandeling of begeleiding? 
 
Naast de vraagstelling ontvangen wij graag relevante voorinformatie. Onderstaand overzicht kan 
helpend zijn om deze informatie aan te leveren. Indien telefonisch contact naar aanleiding van de 
aanmelding gewenst is, vernemen wij dit graag. Ook kan het voorkomen dat de uitvoerend 
psycholoog nog contact met de opdrachtgever opneemt om de casus te bespreken.    
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Gegevens opdrachtgever: 

 Naam organisatie 
 Naam opdrachtgever 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Gegevens facturatie incl. inkoopnummer  

 
Gegevens cliënt:  

 NAW-gegevens  
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Geboortedatum  
 

Achtergrondinformatie voor zover bekend, zoals (indien relevant qua bijzonderheden):  

 Scholingsverleden/  leerproblemen 
 Arbeidsverleden 
 Ongevallen 
 Huidige sociale situatie  
 Huidige woonsituatie 
 Huidige werksituatie  
 Eventuele aanwezige klachten  
 Eventuele hulpverlening (in heden of verleden)  

 

Belangrijke aanvullende informatie:  

 Is er sprake van een beperkte duurbelastbaarheid?  
 Is er sprake van weerstand, snel oplopende spanningen of een verhoogd risico op 

agressie?  
 Is er sprake van beperkingen ten aanzien van lezen of schrijven?  
 Is er sprake van doofheid of slechtziendheid?  
 Is het inzetten van een tolk wenselijk/ noodzakelijk?  

 
 
 

 


