Neuropsychologisch onderzoek
voor werkenden
Polikliniek Mens en Arbeid

Verminderd functioneren op werk
door cognitieve klachten
Veel werkenden met een chronische aandoening of een mogelijke
hersenbeschadiging ervaren cognitieve problemen. Hierdoor kan
er sprake zijn van verminderd functioneren op het werk. Sommige
werktaken lukken niet meer zoals normaal, iemand kan zich niet
meer goed een hele dag concentreren, merkt dat hij of zij langzamer is dan normaal, of is vergeetachtig geworden.
Vaak is het voor de bedrijfsarts niet duidelijk of er sprake is van

Producten
I. Neuropsychologisch onderzoek standaard
Kosten: € 1.200,Bij werkenden met cognitieve problemen waarbij
niet duidelijk is wat precies de oorzaak en/of de
ernst is, kan een neuropsychologisch onderzoek
helpen duidelijkheid te geven.
II. Neuropsychologisch onderzoek en klinisch
arbeidsgeneeskundig advies

een stoornis in de hersenen of alleen van ervaren problemen door

Kosten: € 1.620,-

bijvoorbeeld vermoeidheid of pijn. Dit maakt het moeilijk om

Naast een neuropsychologisch onderzoek wordt

goed advies te geven aan de werkende over de mogelijkheden

een gespecificeerd advies over de arbeidsbelast-

voor re-integratie en de verwachte prognose. Voor de werkende

baarheid en de re-integratiemogelijkheden op-

zelf geven dergelijke klachten ook veel onzekerheid. Een neuro-

gesteld.

psychologisch onderzoek kan helpen om daar meer duidelijkheid
over te geven.

Verwijzing
De Polikliniek Mens en Arbeid werkt alleen op

Door middel van een neuropsychologisch onderzoek (NPO),

verwijzing van bedrijfsarts, huisarts, medisch spe-

kunnen de functies van de hersenen in kaart worden gebracht.

cialist, verzekeringsarts. Als u wilt verwijzen

Er wordt zo goed mogelijk onderscheid gemaakt tussen subjec-

vul dan het verwijsformulier in of neem contact

tieve klachten en cognitieve stoornissen. De neuropsychologen

op met ons secretariaat.

bij de polikliniek Mens en Arbeid hebben speciaal aandacht voor

https://www.mensenarbeid.nl/content/verwijzen

het vertalen van de uitslag van het onderzoek naar de werksituatie
van de werkende. De artsen bij de polikliniek Mens en Arbeid

Polikliniek Mens en Arbeid

hebben arbeidsgeneeskundige expertise in dergelijke vraagstukken

Afdeling Public and Occupational Health

en hebben korte lijnen met de medisch specialisten in het

Amsterdam UMC, locatie AMC

Amsterdam UMC.

Meibergdreef 9
1105 AZ AMSTERDAM
mensenarbeid@amsterdamumc.nl
Tel: 020 - 566 3801
(maandag t/m donderdag 9.00 tot 12.00 uur)

