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Inhoudsverantwoordelijke: dr. L. Ernon  (Neuro-
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Beste patiënt,
Deze brochure geeft u meer 
informatie over de werking van 
de dienst Psychologie en tracht 
op een aantal veel gestelde 
vragen antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en/of de verpleegkundigen 
zijn steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.
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1. Reden van doorverwij-
zing
U bent doorverwezen door de 
neuroloog naar de dienst Psycho-
logie. Dit kan zijn in het kader van 
een gesprek, een neuropsycho-
logische screening of een uitge-
breid neuropsychologisch onder-
zoek. Deze activiteiten worden 
verricht door een psycholoog die 
gespecialiseerd is in het werken 
met personen met cognitieve 
klachten (bv. geheugenklachten of 
concentratieproblemen).

2. Gesprek
Tijdens een gesprek zal de psy-
choloog verder ingaan op factoren 
in uw dagelijks leven die mogelijks 
invloed hebben op uw cognitief 
functioneren zoals slaapproble-
men, piekeren, stressfactoren, 
stemmingsklachten,… Indien 
gewenst kan hieromtrent verdere 
begeleiding worden voorzien.

3. Neuropsychologisch 
onderzoek
Tijdens een neuropsychologische 
screening of neuropsychologisch 
onderzoek zal de psycholoog 
verschillende cognitieve testen 
met u doorlopen. Op deze manier 
zal men een gedetailleerd zicht 
krijgen op uw cognitieve functies, 
zoals:
• Het geheugen
• Het concentratievermogen
• Het taalvermogen
• Het oriëntatievermogen
•  ….
Daarnaast zal de psycholoog een 
zicht willen krijgen op onder ande-
re uw persoonlijkheid, uw emoti-
oneel functioneren, uw dagelijks 
functioneren, … Indien aangewe-
zen, zal hij/zij hiervoor ook uw 
partner of een ander familielid 
contacteren.

4. Praktische info
Gebruikt u hulpmiddelen zoals een 
leesbril of hoorapparaat, gelieve 
deze mee te brengen.
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5. Facturatie
Wij werken aan een uurtarief 
van 62 euro/uur. Afhankelijk van 
de aard van uw onderzoek zal 
de tijdsinvestering 1,5 tot max. 
3 uur duren. Voor gesprekken 
varieert dit tussen 45 minuten en 
60 minuten. Hierbij is er nog geen 
tegemoetkoming van uw mutuali-
teit voorzien.
Indien u wordt doorverwezen 
voor een dementiescreening hebt 
u éénmalig recht op een neuro-
psychologische evaluatie die 
inbegrepen is in het consult bij de 
neuroloog en dus wel terugbe-
taald wordt.

6. Gedeeld beroepsgeheim
Binnen het ziekenhuis wordt er 
gewerkt volgens het ‘gedeeld 
beroepsgeheim’. De verslagge-
ving wordt gericht naar zorgver-
leners (artsen of psychologen) 
die direct betrokken zijn bij uw 
huidige hulpvraag om zo de best 
mogelijke zorg te kunnen bieden. 
Indien u dit niet wenst vragen wij 
u uitdrukkelijk voor de aanvang 
van het onderzoek dit kenbaar te 
maken.
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR0798


