
dient.
Vraag ook na wanneer je bedenkingen hebt bij 
een kleur, vorm of hoeveelheid van geneesmid-
delen die je toegediend krijgt. Jouw medica-
tie wordt altijd in de gesloten verpleegwacht 
bewaard, nooit bij de patiënt zelf. Tijdens de 
medicatieronde geeft de verantwoordelijke 
verpleegkundige de medicatie aan jou. In het 
kader van educatie kunnen patiënten enkel zelf 
hun medicatie innemen onder toezicht van een 
verpleegkundige op basis van het aangereikte 
medicatieschema. 

Liever slikken dan prikken 

We streven ernaar om medicatie oraal te geven 
("slikken”)  en dus niet per injectie (“prikken”)! 
Verscheidende injecteerbare geneesmiddelen 
hebben een oraal alternatief met evenwaardig 
therapeutisch effect. Indien mogelijk verkiezen 
we dus een orale inname van medicatie boven 
de injecteerbare vorm. Naast een lagere kost, 
biedt orale inname ook meer comfort voor jou. 
Bovendien is de kans op infecties veel kleiner. 
Indien voor medicatie een overstap gemaakt 
wordt van een injecteerbare vorm naar een 
oraal alternatief, dan gebeurt dit steeds door 
je behandelende arts. Spreek je arts aan over 
jouw medicatie.

Draag altijd je identificatiebandje
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3000 Leuven
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Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder 

schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via
communicatie@hhleuven.be.

VOORBEREIDING
Je wordt doorverwezen door de behandelende 
specialist. Je moet je niet speciaal voorbereiden 
voor het onderzoek. Wel is het belangrijk dat 
je voldoende uitgerust en ontspannen aan 
het onderzoek begint. Neem je leesbril en/of 
gehoorapparaat mee, als je die gebruikt. 

Er mag een familielid aanwezig zijn bij het 
gesprek dat plaatsvindt voor het onderzoek. Het 
onderzoek zelf dient te gebeuren in een één-op-
één situatie met de onderzoeker, dit om afleiding 
te voorkomen. Je familielid kan terwijl wachten in 
de wachtzaal.

ONDERZOEK
Het onderzoek bestaat uit taken / opdrachten /
vragenlijsten… die het cognitief functioneren 
(bv. concentratie, geheugen, waarneming, taal, 
redeneren, plannen…) en het gedrag of emotie 
(depressiviteit, angst, uitputting, copingstijlen...)
onderzoeken.



Informeer ons over je gezondheid

Bij je opname in ons ziekenhuis krijg je een 
vragenlijst waarbij wij peilen naar een aantal  
belangrijke elementen: Ben je allergisch voor 
bepaalde geneesmiddelen of materialen? Neem 
je thuis medicatie in? Lijd je aan een chronis-
che ziekte? Heb je in het dagelijkse leven hulp 
nodig?...
Help ons om je opname zo vlot mogelijk te lat-
en verlopen door zoveel mogelijk informatie te 
geven bij je opnamegesprek en door deze vra-
genlijst volledig in te vullen

Stel vragen als je iets niet begrijpt 

Indien je vragen hebt over het verloop van je 
behandeling, onderzoek of operatie, dan kan 
je bij je behandelende arts of verpleegkundige 
terecht.
Volg afspraken en adviezen die je krijgt ook 
strikt op, zowel tijdens je verblijf als na je ont-
slag. Vraag na wat je wel en niet mag doen.
Indien je het gevoel hebt dat je tegenstrijdige  
adviezen krijgt, vraag dan naar duidelijkheid bij 
je arts of verpleegkundige.

Weet welke medicatie je neemt

Informeer bij de verpleegkundige of arts welke 
medicatie je krijgt en waarvoor deze medicatie 

Wat is een 

neuropsychologisch 

onderzoek?

Een neuropsychologisch onderzoek brengt aan 
de hand van testen, oefeningen en observatie 
het cognitief functioneren in kaart. De resultaten 
van het onderzoek worden vergeleken met een 
leeftijdsgebonden (en opleidingsafhankelijke) norm 
om zo eventuele tekorten aan het licht te brengen. 

Wanneer iemand op een bepaald domein 
(bv. geheugen, concentratie, planning…) niet 
meer functioneert zoals vroeger, dan tracht 
de neuropsycholoog dit te bevestigen met 
gespecialiseerde testen, om zodoende de 
verwijzende arts te helpen om de oorzaak van het 
klachtenpatroon vast te stellen.

Enkele voorbeelden waarbij neuropsychologisch 
onderzoek zinvol kan zijn:
• Hersentrauma
• CVA (hersenbloeding, herseninfarct, …)
• Neurologische aandoeningen (vb. ziekte van 

Parkinson, multiple sclerose, epilepsie…)
• Vermoeden van beginnende dementie
• Psychologische problematieken (depressie, 
• burn-out, ….)
• Aandachts- of gedragsproblematiek (vb. 

ADHD)
• …

Na het onderzoek
Indien je neuropsycholoog je vroeg om 
aanvullende vragenlijsten in te vullen en je 
dat thuis wenste te doen, is het belangrijk dat 
je deze zo snel mogelijk terug bezorgt aan de 
neuropsycholoog.

Na het onderzoek volgt er geen onmiddellijke 
bespreking van resultaten. Er wordt een 
uitgebreid verslag gemaakt van de bevindingen, 
dat overhandigd wordt aan de behandelende 
specialist, die de resultaten met jou bespreekt op 
een eerder besproken controledatum. 

Indien je verdere vragen hebt, kan je deze zeker 
stellen aan je neuropsycholoog. In samenspraak 
met jou en de behandelende arts kan een 
verwijzing voor aanvullende ondersteuning of 
begeleiding worden voorzien.

Tarieven
In de meeste gevallen zal een neuropsychologisch 
onderzoek grotendeels worden vergoed door 
het ziekenfonds. Je verwijzende neuroloog, 
geriater of psychiater zal dit jou op voorhand 
mededelen.

De tarieven voor 2021:
• Terugbetaalde indicatie: 65 EURO ten laste 

van de patiënt.
• Niet-terugbetaalde indicatie: 165 EURO ten 

laste van de patiënt.

Wijzigingen in deze tariefstructuur zijn mogelijk 
bij uitbreiding of inkorten van het onderzoek.

De betaling gebeurt rechtstreeks bij de 
psycholoog op de dag van de consultatie. 
Betalen is mogelijk met Bancontact, Payconiq 
of via contante betaling. Facturen zijn  per 
uitzondering ook mogelijk. Na betaling krijg je 
altijd een ontvangstbewijs.


