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Neuropsychologisch
onderzoek
Krijg inzicht in de gevolgen van een hersenbeschadiging of hersenaandoening voor het dagelijks leven
Tijdens een neuropsychologisch onderzoek wordt er gekeken naar de gevolgen van een hersenbeschadiging of
hersenaandoening voor het dagelijks leven. De gevalideerde tests en vragenlijsten meten onder andere intelligentie,
geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht en planning.
Door de duidelijke structuur van ons onderzoek, kan onze gecertificeerde psycholoog een beeld vormen over de klachten
van uw werknemer en een gericht (behandel)advies geven.
Daarom een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd door Roessingh Arbeid
Onze psychologen komen tot de kern en verder, zodat wij alle benodigde achtergrondinformatie hebben om het
onderzoek zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Het onderzoek kan ook worden ingezet voor andere cognitieve
klachten, waardoor Roessingh Arbeid dit onderzoek breder kan wegzetten. Door de aanwezige medisch specialistische
kennis en ervaring, kijken wij verder dan alleen arbeid en zien zo het complete plaatje.
Uw onderzoek naar de best haalbare resultaten
Tijdens het intakegesprek inventariseren we grondig de situatie van uw werknemer. We doen er alles aan om dit traject zo
soepel en prettig mogelijk te laten verlopen voor u en uw werknemer. Vervolgens nemen wij een aantal gevalideerde tests
en vragenlijsten af en het onderzoek vindt plaats conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen
(NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN).
Rapportages die u verder helpen
Tijdens het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de psycholoog. Op basis van de resultaten wordt er een
rapportage opgemaakt. De resultaten worden altijd besproken met uw werknemer tijdens een persoonlijk gesprek.
Uiteindelijk volgen er gerichte (behandel)adviezen met betrekking tot de werkzaamheden en de mogelijkheden en/of
beperkingen hierin.
Contact
Wilt u een intakegesprek inplannen met één van onze adviseurs? Bel dan met 053 - 487 55 90.

Roessingh Arbeid

Met uw werknemer bereiken wij het maximale resultaat
We geloven dat iedereen een prettige en passende werkplek verdient. We kijken daarom verder dan alleen de vraag en
hebben oog voor de mens die uw werknemer is: welke mogelijkheden, kwaliteiten en motieven heeft hij/zij?
Door deze aanpak vinden wij sneller en efficiënter dan ieder ander de best passende oplossing voor elke verzuimsituatie.
We begeleidden al veel re-integrerende werknemers, met onder andere hersenletsel, oncologische aandoeningen,
chronische (pijn)klachten, neuromusculaire en orthopedische aandoeningen.
Roessingh Arbeid: de expert in het goed en vlot begeleiden van álle verzuim- en re-integratiesituaties

Het complete plaatje
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