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Geïnformeerde toestemming

Geachte,

Op eigen initiatief of via doorverwijzing komt u in contact met onze neuropsychologe. U kan bij haar
terecht voor cognitief testonderzoek, intelligentieonderzoek (leeftijd 18+), begeleiding ikv cognitieve
problemen, cognitieve revalidatie, … Cognitie is een veelomvattend begrip dat zaken omvat zoals
waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie .
Graag hadden wij u vanuit onze dienst geïnformeerd rond afspraken en tarieven.
o

Tijdens een eerste contact wordt er kennis gemaakt en worden uw noden in kaart gebracht.
Dit moment noemen we ook wel de intake of anamnese. Daarna wordt er overgegaan tot het
eigenlijke cognitieve testonderzoek, ofwel neuropsychologisch onderzoek (= NPO).

o

Voor het cognitief testonderzoek vragen wij u uw bril en/of hoorapparaat mee te brengen.

o

Laat u voor het testonderzoek gerust vergezellen. We vinden het immers waardevol om
aanvullende informatie te verkrijgen via een gesprek met belangrijke naasten zoals
familieleden, partner of mantelzorger (=heteroanamnese). Wij vragen daarvoor uw
toestemming.

o

De duur en aard van een testonderzoek hangt af van uw mogelijkheden:

o

o

Bij oudere en vaak minder mobiele personen (waarbij de verplaatsing naar het
ziekenhuis minder evident is) wordt betracht om het testonderzoek in één sessie af te
ronden. Veelal neemt dit in totaal ongeveer 1.5u tot maximaal 2u in beslag (= intake +
testonderzoek + heteroanamnese).

o

Bij volwassenen verkiezen we het testonderzoek over verschillende momenten te
verspreiden (meestal 2 consultaties); op die manier maken we zo optimaal mogelijk
gebruik van aandacht en concentratie.

De kostprijs van het testonderzoek varieert naargelang de duur ervan:
Soort onderzoek

Normaal tarief

Diagnostische screening
(<30 min.)
Beperkt NPO (+/- 45 min).
Basis NPO (+/- 1.5 tot 2u)
Uitgebreid NPO (+/- 3-4u)
RIZIV 477573

30

Verhoogde
tegemoetkoming
20

55
95
125
Terugbetaalbaar
onder voorwaarden

40
75
95
Terugbetaalbaar
onder voorwaarden
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Het betreft meestal een niet door het ziekenfonds terugbetaald onderzoek. Uitzondering hierop
is een eerste onderzoek in het kader van het opsporen van een beginnende dementie (= RIZIV
477573). Onder sommige voorwaarden is hiervoor een volledige terugbetaling voorzien.
Informeer u bij uw ziekenfonds.

o

Indien er ambulante testonderzoeken worden afgesproken, dan vragen wij u deze te
respecteren. Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat bent, zal het
testonderzoek korter duren of zelfs verplaatst moeten worden.

o

Indien u niet op uw afspraak kan aanwezig zijn, gelieve ons dan minstens 24u op voorhand te
verwittigen. Dit laat ons toe om andere patiënten de kans te geven langs te komen. U kan uw
afspraak steeds telefonisch of per mail annuleren bij uw behandelende psycholoog of via het
onthaal (051/33.41.11 - receptie@sjki.be). Zijn wij niet op de hoogte van uw afwezigheid, dan
zal 10 euro in rekening gebracht worden.

o

U kan met eventuele vragen of bemerkingen rond het testonderzoek steeds terecht bij uw
psycholoog. Aarzel zeker niet om dit te bespreken!

o

Als patiënt hebt u bepaalde rechten (wet op de patiëntenrechten). Deze kan u raadplegen op
www.patiëntenrechten.be, of u kan terecht bij de ombudsdienst (Ann Herman, 051/33 41 67).

o

Bij ieder onderzoek of iedere therapie is de psycholoog gebonden aan de discretieplicht en
het beroepsgeheim. Wanneer overleg met andere hulpverleners wenselijk of noodzakelijk is, zal
vooraf steeds uw toestemming gevraagd worden. Er wordt dan gesproken over een gedeeld
beroepsgeheim.

o

Informatie over uw behandeling of therapie wordt steeds genoteerd in het persoonlijk
psychologendossier.

o

U kreeg mondelinge informatie over het onderzoek/therapie. Met het ondertekenen van dit
document geeft u de toestemming om te starten met deze therapie en/of dit onderzoek.
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