ADDENDUM BIJ HOOFDSTUK 3

HET NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
Voor het evalueren van de in hoofdstuk 2 van deze richtlijnen genoemde stoornissen in het
geïntegreerde mentale functioneren, stoornissen in het taalgebruik, emotionele stoornissen,
gedragsstoornissen en stoornissen in de helderheid van het bewustzijn kan een
neuropsychologisch onderzoek een bijdrage leveren.
In november 2016 heeft de Sectie Neuropsychologie van het Nederlands Instituut voor
Psychologen de Richtlijn voor neuropsychologische expertise uitgebracht. Het is essentieel de
kwaliteitscriteria die hierin worden beschreven bij het aanvragen en beoordelen van
neuropsychologisch onderzoek aan te houden, met name wat betreft het opnemen van
symptoomvaliditeitstests in het onderzoek. Deze laatste kwaliteitseis wordt tevens
aangegeven in AMA-6.
De neuropsycholoog zal op grond van onderzoek aan de hand van deze criteria een
beoordeling moeten geven over de validiteit van het neuropsychologisch onderzoek.
Als niet voldaan is aan de eisen van consistentie en concordantie, is er twijfel of de gevonden
stoornissen moeten worden toegeschreven aan een hersenbeschadiging. Immers, afwijkende
testresultaten kunnen behalve door hersenbeschadiging ook worden teweeggebracht door
andere oorzaken, zoals medicijngebruik, tijdelijke of chronische stoornissen in het
lichamelijk functioneren, preoccupaties van emotionele aard of de wens tot het verkrijgen
van erkenning van de klachten.
Het kan ook voorkomen dat er duidelijke tekenen zijn van organisch bepaald mentaal
disfunctioneren, maar dat er geen concordantie is met de ernst van het doorgemaakte letsel
of de doorgemaakte aandoening. Dit komt bijvoorbeeld voor bij pre-existente mentale
deterioratie. Het zal dan aan de neuroloog zijn de aard daarvan vast te stellen.
De neuropsycholoog onthoudt zich van het doen van uitspraken over functieverlies. Hij kan
wel − beter dan de neuroloog − aangeven of er op zijn vakgebied beperkingen bestaan in het
functioneren.
De standaardvraagstelling aan de neuropsycholoog kan − het voorgaande in acht genomen −
als volgt luiden:
−
−
−
−

Zijn er stoornissen aantoonbaar in het mentale functioneren, het taalgebruik, de
regulatie van emoties en gedrag of in de helderheid van het bewustzijn?
Is het aannemelijk dat de aangetoonde stoornissen veroorzaakt worden door een
hersenbeschadiging als gevolg van een bepaalde (nader te omschrijven) gebeurtenis of
aandoening?
Zijn er wellicht andere oorzaken dan die bepaalde gebeurtenis of aandoening (al dan
niet ermee samenhangend), die de verklaring kunnen vormen voor de aangetoonde
stoornissen?
Indien de aangetoonde stoornissen kunnen worden toegeschreven aan een ten gevolge
van de genoemde gebeurtenis of aandoening ontstane hersenbeschadiging, welke zijn
dan de beperkingen in het functioneren die daardoor zijn ontstaan?
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