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Klinische neuropsychologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de relatie tussen
hersenen en gedrag. In de gezondheidszorg gaat het dan vooral over neuropsychologische
stoornissen. Hieronder wordt verstaan stoornissen in cognitief, emotioneel en gedragsmatig
functioneren als gevolg van aangeboren of verworven neurologische en neuropsychiatrische
aandoeningen bij kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Enkele voorbeelden
van dergelijke aandoeningen zijn een CVA, autisme, dementie of schizofrenie. De klinische
neuropsychologie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een aparte discipline in de Nederlandse gezondheidszorg.
Er zijn twee Wet BIG geregistreerde professies binnen de Nederlandse gezondheidszorg
die zich bezig houden met klinische neuropsychologie; de gezondheidszorgpsycholoog
(hierna gz-psycholoog) en de specialist klinisch neuropsycholoog (hierna KNP). Beide zijn
beschermde titels. De KNP heeft na de registratie als gz-psycholoog de specialistische
opleiding Klinische Neuropsychologie gevolgd. Dit specialisme is in 2008 erkend in de
Wet BIG en is dus relatief nieuw. Daarom is het niet voor iedereen duidelijk wat tot de
werkzaamheden van de KNP danwel de gz-psycholoog behoort.
In dit productenboek staan de verschillende werkzaamheden die behoren tot het werkveld
van de klinische neuropsychologie. Deze kunnen beschreven worden als neuropsychologische
zorgproducten. De KNP kan al deze werkzaamheden of verrichtingen zelfstandig aanbieden.
De gz-psycholoog kan dit niet omdat daarvoor de kennis en ervaring op het gebied van de
neuropsychologie te beperkt is. De gz-psycholoog zal vooral betrokken zijn bij in omvang
beperkte en geprotocolleerde diagnostiek en begeleiding bij veel voorkomende diagnoses
wanneer het beloop ongecompliceerd is, zoals dementie, hersentrauma of CVA. Bij diagnostiek kan men dan denken aan kort, screenende neuropsychologisch onderzoek en bij
behandeling aan psycho-educatie over de gevolgen van hersenletsel of het geven van leefregels. De KNP is expert in de diagnostiek en behandeling van patiënten waarbij er sprake
is van een complexe interactie tussen cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen
van hersenletsel, hersenziekten of hersenstoornissen, waarvoor specialistische kennis een
vereiste is. Kenmerkend verder is dat de KNP ook een rol heeft in management, onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek.
Neuropsychologen (gz-psycholoog of KNP) zijn breed inzetbaar en zijn werkzaam in een
veelheid van settingen, zoals academische- en algemene ziekenhuizen, ggz- en psychiatrische
instellingen, verpleeghuizen, revalidatie-instellingen, vrijgevestigde praktijken, instellingen
voor epilepsiezorg, forensische klinieken, instellingen voor licht verstandelijk gehandicapten,
autismecentra en instellingen voor visueel gehandicapten.
Van oudsher lag het accent binnen de klinische neuropsychologie vooral op gespecialiseerde
diagnostiek, maar het afgelopen decennium heeft de ontwikkeling, wetenschappelijke
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evaluatie en toepassing van behandelinterventies (neuropsychologische revalidatie) een
grote vlucht genomen. Daarnaast worden ook bestaande methoden uit psychotherapie
en preventie aangepast voor gebruik bij patiënten met cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen door neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen.
Binnen de beoefening van de klinisch neuropsychologie in de gezondheidszorg kunnen in
de zorg voor de patiënt zeven stappen onderscheiden worden (o.a. Deelman en Eling, 2004):
1. Analyse van de gestoorde én intact gebleven cognitieve functies en het emotioneel- en
gedragsmatig functioneren bij een individuele patiënt of cliënt;analyseren van de mate
waarin neuropsychologische problemen en klachten terug te voeren zijn op neurologische,
organisch-cerebrale pathologie, onderliggende neuropsychiatrische of ontwikkelingsstoornissen, dan wel bepaald worden door andere (stoor) factoren (bijvoorbeeld pijn,
angst, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, somberheid, onderpresteren).
2. Specificatie van de consequenties die de verschillende gestoorde en intact gebleven
functies of een gestoorde functieontwikkeling hebben/heeft voor het dagelijkse leven
van de patiënt, waarbij de rol van beïnvloedende factoren (zoals bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken of omgevingsfactoren) wordt meegewogen.
3. Nagaan van de specifieke relatie tussen het patroon van verstoorde en intact gebleven
functies en de beschikbare informatie over de aard, plaats en omvang van de hersenstoornis (het hersenletsel, de hersenziekte, het (vermoedelijke) hersendysfunctioneren);
beoordelen in hoeverre het gevonden patroon passend is bij een specifieke hersenstoornis.
Bestuderen van de veranderlijkheid en veranderbaarheid van de geconstateerde functiemogelijkheden en -beperkingen.
4. Toepassen van vormen van behandeling en begeleiding en eventueel ook nog de
ontwikkeling van specifiek benodigde behandelvormen; indien nodig alleen signalering
en doorverwijzing.
5. Beoordelen van de restmogelijkheden of leermogelijkheden van een cliënt of patiënt
en voorwaarden hiervoor; bijvoorbeeld: ‘Kan deze patiënt nog aan het werk en zo ja
wat is hier eventueel voor nodig?’ en bij kinderen en jeugdigen: ‘welke type onderwijs
is geschikt voor deze jonge patient?’.
6. Evaluatie van de klinisch neuropsychologische diagnostiek- en behandelinterventies.

Deze typering van de producten van de klinische neuropsychologie is geschikt om
verwijzers en werkgevers te informeren. Daarnaast kan het als basis dienen voor het
bepalen van kostprijzen in de financieringssystematiek.
Daar waar gesproken wordt van de neuropsycholoog, kan dit zowel de gz-psycholoog als
de KNP betreffen, afhankelijk van het gevraagde specialistische niveau bij het zorgproduct.

Omdat de klinische neuropsychologie een zich in hoog tempo verder ontwikkelend
vakgebied is, is voortdurende bij- en nascholing noodzakelijk. Gz- en Klinisch
neuropsychologen volgen regelmatig cursussen of bezoeken (wetenschappelijke)
conferenties om hun kennis en ervaring op peil te houden. De wet BIG voorziet in
strenge eisen op dit gebied wat betreft de herregistratie.
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2 Diagnostiek en indicatiestelling
Indicatiestelling
Doelen:
Ǧ  ǀ
Ǧ  ƽ
emotionele en gedragsmatige problematiek.
Indicatie kan nodig zijn vanwege verschillende redenen. Bijvoorbeeld als er onzekerheid is
bij een verwijzer of een neuropsychologisch onderzoek wel geschikt is bij een bepaalde
patiënt, bijvoorbeeld vanwege te ernstige stoornissen, taalproblematiek of een wisselend
bewustzijn. Ook kan twijfel bestaan aan de zin van de verwijzing, bijvoorbeeld wanneer een
uitgebreid neuropsychologisch onderzoek gevraagd wordt bij een patiënt die nog in PTA
(Posttraumatische Amnesie) of in psychose is of bij een patiënt bij wie dit kortgeleden al
verricht is in een andere instelling. Hetzelfde geldt voor een beoordeling of een patiënt in
aanmerking komt voor behandeling gegeven de cognitieve, emotionele en gedragsmatige
problematiek.

Wanneer een neuropsychologisch onderzoek wordt verricht, is (systematische) observatie hier
altijd een onderdeel van; dit kan zowel kort als uitgebreid zijn. Daarnaast kan observatie als een
afzonderlijk produkt gelden in sommige situaties en settingen. Dit kan zowel in de eigen omgeving van de patiënt plaatsvinden, zoals thuis of op school, als op een afdeling of instelling.
Observatie wordt gedaan met gestandaardiseerde lijsten en gedragsobservatieschalen.
Wat houdt het in:
Systematische observatie van een patiënt, aan de hand van een vraagstelling, met ruime
kennis van ziektebeelden, cognitieve domeinen, aspecten van emotie en gedrag, ontwikkelingsniveau en heeft weet van de valkuilen van observeren. Gedrag wordt geregistreerd en niet
onmiddellijk geïnterpreteerd; het gedrag wordt gewogen aan de hand van genoemde
kennis, en er wordt zo objectief mogelijk beoordeeld in hoeverre het gedrag binnen de
verwachtingen past.
Duur:
maximaal 1 uur

Kort neuropsychologisch onderzoek
Wat houdt het in:
Ǧ 
Ǧ ǩǪ
ambulante patiënt
Ǧ ǩƽǪ
mogelijke problemen bij behandeling
Ǧ 
Ǧ logisch onderzoek
Ǧ  
Ǧ 
Duur:
maximaal 2 uur

Diagnostiek
Observatie
Doel:
Ǧ  ƽ
kenmerken van de patiënt
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Hieronder wordt een screening verstaan, waarmee deelvragen beantwoord kunnen worden
of de noodzaak voor uitgebreider onderzoek ingeschat kan worden. Voor verdere differentiatie is vervolgens een volledig neuropsychologisch onderzoek nodig. Kort neuropsychologisch onderzoek vindt vaak plaats in de kliniek.
Doelen:
Ǧ  
Ǧ  ·
Ǧ  ·
neuropsychologische behandeling
Ǧ  
Ǧ  
Ǧ  
Ǧ  
(veiligheid, leerbaarheid, zorgbehoefte, advies behandelaars/verzorgenden)
Wat houdt het in:
Ǧ ƿ
Ǧ Ǡƿ·ǩǠǪ
worden kort uitgevraagd
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
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Ǧ
Ǧ

 

·Ǡ

Duur:
totaal 2 (minimaal) tot 4 (maximaal) uur
Ǧ ǠǠƿȞțȜ
Ǧ ǠƿȜǀȞț
Ǧ ƽƿȝ

Ǧ

Ǧ

Ǧ
Ǧ

Volledig neuropsychologisch onderzoek
De vraag van de verwijzer en de vraag van de betrokkene staan centraal. Hierbij worden op
basis van medische informatie, de klachten van de patiënt en zijn omgeving, de observatiegegevens en de kennis over neurologische en neuropsychiatrische ziektebeelden en
psychologisch functioneren hypotheses opgesteld die daarna met gestandaardiseerde
en goed genormeerde neuropsychologische tests en vragenlijsten worden getoetst. De
resultaten hiervan worden uitgelegd aan de patiënt en/of diens systeem (partner, ouders,
familieleden) en vervolgens gerapporteerd aan de verwijzer. Op basis van de uitslag wordt
advies gegeven over vervolgbeleid en/of behandeling.
Doelen:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ  Ǣ
Ǧ Ǡ
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ  
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ ǂ
Ǧ  
Ǧ 
Het doel kan zowel diagnostisch als beschrijvend van aard zijn.
Bij een diagnostisch doel kan aan de volgende vragen gedacht worden:
Ǧ  
Ǧ  ·
Ǧ  ǩǂǪ
Ǧ  ÆǩǪ
(bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, persoonlijkheidsproblematiek, stemming, angst).
Ǧ  ǩƽǪ
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stoornissen impliceren; dat wil zeggen, het gevolg zijn van een neurologische-, neuropsychiatrische- of ontwikkelingsstoornis
 
bij een specifieke neurologische of neuropsychiatrische stoornis ( diagnostische versus
differentiaal diagnostische vergelijking)
 ǩƽ
werk, school)
 ƽ
verschaffen van geruststelling indien dat niet het geval is

Bij de beschrijvende vragen kan aan de volgende doelen gedacht worden:
Ǧ  Ǡ
Ǧ 
Ǧ ǂǀ
Ǧ  
Het neuropsychologisch onderzoek wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, zowel in tijd als
wat betreft belasting voor de patiënt. Echter, vaak moeten complexe vragen beantwoord
worden, waarbij uitgebreid neuropsychologisch onderzoek nodig is om de vraag te kunnen
beantwoorden.
Wat houdt het in:
Ǧ 
Ǧ ƿ
Ǧ  ƿzoek, testgegevens en/of schoolonderzoeken/Citoscores
Ǧ  ƿ
gevormd over mogelijke oorzaken voor de problemen van patiënt, waarbij ook differentiaal diagnostisch wordt gedacht
Ǧ ƿƽ·
relatie tot het dagelijks leven, de achtergrond, de persoonlijkheid en de verwachtingen
van de patiënt. Afhankelijk van de vraagstelling en de benodigde informatie kan dit in
af- of aanwezigheid van de naastbetrokkene worden gedaan, in overleg met de patiënt
Ǧ  ƿ·ǂ
betrokkenen/ouders. Afhankelijk van de vraagstelling en benodigde informatie kan
dit in af- of aanwezigheid van de patiënt worden gedaan
Ǧ 
heeft opgeleverd of vanwege interactionele problemen niet betrouwbaar is. Dit kan
bestaan uit het navragen bij zorgpersoneel op een afdeling of bij andere betrokkenen
zoals een docent
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Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ǧ

 


ƾƽ
de context:
- Vaste testbatterij indien mogelijk
- Tests gekozen om de gevormde diagnostische en differentiaal diagnostische
hypotheses te toetsen, Dit betreft niet alleen tests die de modaliteit toetsen waar
klachten en /of vragen over zijn, maar ook tests die het overige neuropsychologisch
functioneren in kaart brengen, omdat onvoldoende prestaties binnen een modaliteit
alleen als afwijkend geïnterpreteerd kunnen worden in de context van het totale
neuropsychologische functioneren. Differentiaal diagnostisch onderzoek behelst
ook het includeren van tests die dienen ter uitsluiting van bepaalde verklaringen.
Tests worden gekozen op basis van goede psychometrische aspecten
- Testing the limits: tests worden niet gestandaardiseerd aangeboden maar aangepast
aan de beperkingen van de patiënt
- Gedragsneurologische tests

- Intelligentieonderzoek
- Neuropsychologisch testonderzoek:
- Waarneming
- Geheugen
- Tempo en reactietijden
- Aandacht/concentratie
- Taal waaronder lezen en schrijven
- Visueel-spatiële verwerking
- Motoriek
- Executieve functies
- Sociale cognitie
- Orthodidactisch onderzoek (lezen, rekenen, spelling)
- Spontane taal analyse
- Symptoomvaliditeit-onderzoek
- Ontwikkelingsonderzoek:
- Ontwikkelingsschalen
- Spelonderzoek
- Vragenlijstonderzoek:
- Persoonlijkheid
- Stemming
- Coping
- Gedrag
- Klachten/ symptomen
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Ǧ





Ǧ





Ǧ

 ƿ

- Uitwerking:
- Het scoren van tests en vragenlijsten
- Het normeren van de testprestaties op basis van leeftijd, sekse en/of opleiding
- Het schrijven van een observatieverslag
- Interpreteren van de resultaten uit tests, observatie, interview en (hetero)anamnese
 ǂ  
- Het evalueren van een video-opname, bijvoorbeeld een premorbide opname van
de patiënt door familie
- Aanvullend expert opinie of literatuur zoeken
ǂ ƿ
- Het schrijven van een (concept)verslag
- Het (concept) verslag bespreken met of ter inzage geven aan de patiënt
- Het corrigeren van het verslag na bespreking/ inzage door patiënt
- Het verstrekken van de uitslag aan de verwijzer
ƿ
- Het bespreken van de uitslag met de patiënt en diens systeem.
- Patiënt en systeem informeren over mogelijke veranderingen in denken, gedrag en
stemming
ǂ ƽƽǩǪ
aandoening en beïnvloedende factoren.
ǂ 
- Adviseren op basis van de resultaten (school, werk)
- Adviseren over mogelijke behandeling
ǂ 
- Eventuele doorverwijzing bespreken
ƿǩǏǠǪ
plaats moet vinden. Tevens kan telefonisch overleg met collega of instelling om de
mogelijkheden te bespreken hierbij horen. Indien mogelijk zelf doorverwijzen, anders
verwijsverzoek voorleggen aan medische verwijzer.

Duur:
Minimaal 4 uur (bij eenvoudiger vraagstellingen) tot maximaal 12 uur (complexe vraagstellingen of specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen). Gemiddeld 8 uur.
Ǧ ƿȜ
Ǧ  ƿȜ
Ǧ ƿȞǂȡ
- Intelligentieonderzoek: maximaal 3 uur
- Overige tests (emotie, cognitie, gedrag): maximaal 6 uur
- Vragenlijstonderzoek (persoonlijkheid, stemming, coping, overig): maximaal 2 uur
Ǧ ƿȞǂȡ
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Ǧ
Ǧ

 ƿȜ

ƿȞț

3 Voorlichting en advisering
Psycho-educatie patiënt

Expertiseonderzoek/ klinisch forensisch onderzoek
Doelen:
Ǧ  ƽƽ
en concluderen in hoeverre deze op te vatten zijn als mogelijke restverschijnselen van
hersenletsel danwel als stoornissen die bij een hersenaandoening passen.
Ǧ  
toerekeningsvatbaarheid.
Ǧ  ǩǪ
in het dagelijks leven (specifiek arbeidsparticipatie).
Ǧ  
N.b. een specifiek kenmerk van expertise onderzoek en klinisch forensisch onderzoek is dat
het hier van groot belang is de betrouwbaarheid en validiteit van de gevonden gegevens te
waarborgen, waarvoor het gebruiken van symptoomvaliditeitstests cruciaal is.
Duur:
maximaal 16 uur.
Ǧ ƿȝ
Ǧ  ƿȜ
Ǧ ƿȟǂȣ
Ǧ ƿȣ
Ǧ ƽƿȝ

Doelen:
Ǧ ƽƽ
gevolgen
Ǧ ǩƽƽƽǪ
die de klachten en het functioneren kunnen beïnvloeden
Ǧ  
Ǧ ǩǪ
Ǧ ƿƽƽ
Ǧ 
Ǧ 
Wat houdt het in:
Psycho-educatie aan de patiënt met hersenletsel, hersenziekte, of hersendysfunctioneren
kan individueel of in groepsvorm worden aangeboden en omvat het geven van informatie
aan de patiënt over:
Ǧ  ǩǪƽǂƽǂ
op het gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren in het algemeen
Ǧ ƽ·
gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren, naar aanleiding van de
bevindingen uit het neuropsychologisch onderzoek (een sterke/zwakke punten analyse)
Ǧ ƽǂ
en vertaald naar het functioneren in het dagelijks leven
Bij patiënten met hersenletsel wordt rekening gehouden met de herstelfase waarin de patient zich bevindt. Per fase:
Ǧ ƿƽ
vervolgtraject
Ǧ ƿƽƽǂ
en, verwachtingen en mogelijkheden t.a.v. maatschappelijke re-integratie
Ǧ ƿƽventies en voorzieningen

Psycho-educatie systeem
Doelen:
Ǧ ƽǩǪdysfunctioneren en mogelijke gevolgen
Ǧ  ǀǀǀ
Ǧ Æǩƽ
vermoeidheid, stemming, angst)
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Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

 ·
Ǡ
·


Wat houdt het in:
Ǧ 
van patiënt in cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren
Ǧ ·
optimaal benutten van de (resterende) mogelijkheden

Wat houdt het in:
Psycho-educatie voor de naastbetrokkenen van de patiënt met hersenletsel, -ziekte of
dysfunctioneren kan individueel of in groepsvorm worden aangeboden en omvat het geven
van informatie en advies over:
Ǧ  ǩǪƽǂ
op het gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren in het algemeen
Ǧ ·ƽtig functioneren, en de beperkingen waar deze toe kunnen leiden in het dagelijks leven
Ǧ 
Ǧ ǩǪ·ƽ
gedragsmatig functioneren
Ǧ ǩ
school) de patiënt kunnen ondersteunen in het optimaal gebruik kunnen maken van
deze mogelijkheden

Psycho-educatie team/behandelaars
Doelen:
Ǧ ƽ·
Ǧ ƽ
en verzorging
Wat houdt het in:
Psycho-educatie voor de behandelaars/verzorgenden van de patiënt met hersenletsel,-ziekte
of dysfunctioneren omvat het geven van informatie over:
Ǧ ·ƽtig functioneren, en de beperkingen waar deze toe kunnen leiden in alledaagse situaties
Ǧ ǩǪ·ƽ
gedragsmatig functioneren

Omgangs/gedragsadviezen team/behandelaars
Doelen:
Ǧ Ǡ·ƽ
gegeven de stoornissen, beperkingen en mogelijkheden op het gebied van cognitief,
emotioneel en gedragsmatig functioneren
Ǧ ǠǠ·
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4 Behandeling
Met behandeling wordt bedoeld neuropsychologische behandeling. Hieronder wordt
verstaan: elke interventie of techniek waarvan het doel is patiënten (en hun naastbetrokkenen)
te leren leven met, te hanteren van, te compenseren voor, te laten verminderen van of zich
te verzoenen met de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel,
ǂǢǩǀƽȜȤȤȡǪǀǂ
enige over kennis en expertise aangaande het hele spectrum van cognitieve, emotionele en
gedragsmatige gevolgen van neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen, de
consequenties hiervan voor het functioneren, de rol van beïnvloedende psychologische en
somatische factoren, en de beschikbare neuropsychologische behandelingen en de wetenschappelijke onderbouwing die daarvoor bestaat. Daarom heeft de KNP of gz-psycholoog
de regie als het gaat om het opstellen van een neuropsychologisch behandelplan voor een
patiënt en het afstemmen van dit behandelplan op de specifieke kenmerken (beperkingen,
mogelijkheden en doelen) van een individuele patiënt. Delen van een dergelijk behandelplan kunnen door andere disciplines worden gegeven (ergotherapeuten, cognitief trainers,
logopedisten) waarbij de KNP of gz-psycholoog eindverantwoordelijke voor de neuropsychologische behandeling moet zijn.
Op grond van beschikbare informatie (neuropsychologisch onderzoek, informatie van andere
disciplines) worden in overleg met de patiënt reële en haalbare behandeldoelen opgesteld.
Behandeldoelen kunnen zich bevinden op zowel functie-, activiteiten- als participatieniveau.
Behandeling voor specifieke problematiek dient, indien mogelijk, evidence-based te zijn.

volgen. Behandeling wordt gestart nadat psycho-educatie is gegeven. Neuropsychotherapie zal vaak deel uitmaken van de behandeling bij patiënten met rouw-, verwerkings en
acceptatieproblematiek of met psychiatrische problemen (bijvoorbeeld angst, depressie,
obsessief-compulsief gedrag).

Neuropsychologische behandeling kort: max 5 uur
Doelen:
Ǧ 
van hersenletsel, hersenziekte of hersenstoornis
Ǧ ƽ
hersenletsel, hersenziekte of hersenstoornis
Wat houdt het in:
Kortdurende interventie, die meestal direct volgt op een neuropsychologisch onderzoek
en nagesprek, en geboden kan worden indien de problematiek (cognitief, emotioneel,
gedragsmatig) mild genoeg is om kortdurende begeleiding te rechtvaardigen en waarbij
het de verwachting is dat de patiënt hierna zelf met de gegeven adviezen uit de voeten
kan. Bij kinderen of jeugdigen kan hierbij de school betrokken worden.
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Neuropsychologische behandeling volledig: minimaal 5 uur
Neuropsychologische behandeling bestaat gedeeltelijk uit gerichte training. Deze is
bedoeld om functies te verbeteren, vaardigheden aan te leren, of voor stoornissen te leren
compenseren en beperkingen te verminderen door intacte mogelijkheden optimaal te
gebruiken. Dit gebeurt in combinatie met therapeutische methoden die gericht zijn op het
vergroten van het welbevinden van de patiënt (neuropsychotherapie). Een behandeling kan
zich primair richten op de patiënt, maar ook op diens systeem (partner, ouders, omgeving).
De expertise van de KNP of gz-psycholoog omvat het bepalen welke behandeling het best
geschikt en meest haalbaar is voor een patiënt, waar deze behandeling zich (gefaseerd) op
zou moeten richten en uit welke elementen deze behandeling samengesteld dient te
worden. Ook wanneer andere disciplines betrokken zijn bij de neuropsychologische revalidatie dient de KNP of gz-psycholoog hierin een sturende, coachende en verantwoordelijke
rol te hebben. De KNP of gz-psycholoog kan de leerbaarheid van een individuele patiënt
inschatten, hetgeen bepaald wordt door de specifieke combinatie van premorbide factoren
en de gevolgen van hersenletsel. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen aanleren van
iets nieuws of het herleren van iets wat verloren is gegaan aan een patiënt met hersenletsel
of hersendysfunctioneren, is zowel kennis van behandelingen als van de aanleertechnieken
die ingezet moeten worden om de patiënt optimaal te laten leren. Er zijn verschillende
vormen van neuropsychologisch behandeling; trainingen kunnen individueel en in groepsvorm worden aangeboden. Vrijwel altijd wordt een behandeling individueel samengesteld
en bevat deze meerdere elementen:
Vaardigheidstraining
Doel:
Ǧ ·ǩƽǪ
in het dagelijks leven vergroot (bijvoorbeeld een bepaalde route lopen, koffiezetten)
Wat houdt het in:
In deze vorm van training wordt de patiënt een specifieke vaardigheid geleerd, die situatiegebonden is; er wordt geen generalisatie naar andere taken of situaties beoogd. Dit is
geschikt voor patiënten die beperkt leerbaar zijn. Vaardigheidstraining kan ook het zelf
leren gebruiken van een hulpmiddel, zoals een agenda of een computer, betreffen.
Strategietraining:
Doel:
Ǧ ·
in het dagelijks leven vermindert en zelfstandigheid toeneemt
Wat houdt het in:
Een strategie is een algemene, abstracte aanpak, waarmee beter functioneren door middel
van herstructurering van taken, strakkere planning van activiteiten en striktere controle van
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het eigen gedrag beoogd wordt. Een strategie kan worden toegepast in allerlei verschillende situaties, maar de patiënt zelf moet deze aanpak kunnen toespitsen op de specifieke
taken/situaties waarin deze nodig is zodat generalisatie van de strategie optreedt. Er
bestaan inmiddels een groot aantal op werkzaamheid onderzochte protocollen voor het
aanleren van strategieën voor cognitieve, emotionele en gedragsmatige beperkingen na
hersenletsel (bv. geheugen, mentale traagheid, executieve problemen, vermoeidheid,
apraxie). Deze protocollen bestaan meestal uit stappenplannen en/of een reeks van vragen
die een patiënt zichzelf moet stellen. Voor deze protocollen geldt dat ze individueel afgestemd dienen te worden om de patiënt de betreffende strategie optimaal aan te leren.
Strategietraining is alleen zinvol bij patiënten die voldoende leerbaar zijn.
Struktureren omgeving en gebruiken van hulpmiddelen
Doel:
Ǧ Ǡ·
de stoornis
Wat houdt het in:
Dit omvat diverse methoden die ingezet kunnen worden om structuur te bieden aan de
patiënt (hetgeen zowel diens fysieke als sociale omgeving kan betreffen) danwel de patiënt
met hulpmiddelen beter te laten functioneren. Dit is bedoeld voor patiënten die beperkte
capaciteiten hebben om vaardigheden en strategieën aan te leren.
Gedragsmodificatie
Doel:
Ǧ  
Wat houdt het in:
Principes uit de leertherapie en gedragstherapie worden toegepast bij patiënten die
gedragsstoornissen vertonen die moeilijk te beïnvloeden zijn.
Functietraining:
Wat houdt het in:
Het herhaaldelijk oefenen en stimuleren van een cognitieve functie (bijvoorbeeld het
geheugen) met als doel deze zodanig te verbeteren dat dit in allerlei verschillende situaties
in het dagelijks leven waarin deze functie benodigd is tot beter functioneren leidt. Het doel
is dus generalisatie maar tot nu toe is hiervoor geen evidentie. Hiervoor zijn diverse
computerprogramma’s met spelletjes en oefeningen beschikbaar. Functietraining kan
bruikbaar zijn bij patiënten die beperkt leerbaar zijn en weinig ziekte-inzicht hebben met
de volgende doelen:
Ǧ ·ǩǪ
Ǧ ·
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Ǧ ·
Ǧ ·
In andere gevallen wordt gekozen voor een andere training omdat er voor zowel vaardigheids- als strategietraining meer evidentie is dat deze werkzaam zijn.
Neuropsychotherapie
Doelen:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Wat houdt het in:
Neuropsychotherapie omvat alle vormen van psychotherapie voor patiënten met neuropsychologische beperkingen (ten gevolge van hersenletsel, hersenziekten of hersenaandoeningen zoals neuropsychiatrische beelden (schizofrenie, bipolaire stoornis) of
ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD) die tot doel hebben om patiënten te leren omgaan
met stemmings-, angst- en verwerkingsproblematiek, door verlies van mogelijkheden en
toekomstperspectief, en hun copingvaardigheden te vergroten. De KNP of gz-psycholoog
heeft hiervoor de expertise, omdat voor het effectief kunnen geven van therapie het essentieel is kennis te hebben van het hersenletsel en de daarbij optredende psychische stoornissen. Ook moet de therapie aangepast worden aan de cognitieve, emotionele en
gedragsmatige gevolgen van het hersenletsel. Meestal maakt neuropsychotherapie onderdeel uit van neuropsychologische revalidatie, maar ook kan dit afzonderlijk gegeven worden.
Therapievormen die geboden kunnen worden en bij hersenletselpatiënten werkzaam zijn
gebleken:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
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5 Overige activiteiten
Ǧ

Kennisoverdracht
Doelen:
Ǧ 
Ǧ  
Wat houdt het in:
Lesgeven aan, presentaties verzorgen voor en bijeenkomsten organiseren voor psychologen
i.o., psychologen, gz-psychologen en klinische psychologen/ klinisch neuropsychologen en
collega’s van andere disciplines over:
Ǧ Ǡ
aandoeningen die gepaard gaan met cognitieve functiestoornissen
Ǧ  
van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren
Ǧ 
in het dagelijks leven
Ǧ ƽdelingen van mensen met neurologische en psychiatrische aandoeningen die gepaard
gaan met cognitieve functiestoornissen
Ǧ ǎǏ
Overdracht praktische vaardigheden
Ǧ  
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 

Supervisie
Doelen:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Wat houdt het in:
Superviseren van psychologen i.o., psychologen, gz-psychologen en klinische psychologen/
klinisch neuropsychologen en collega’s van andere disciplines bij:
Ǧ ƽ
behandelingen van mensen met neurologische en psychiatrische aandoeningen die
gepaard gaan met cognitieve functiestoornissen
Ǧ 
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inzichten
ƽ·
collega’s van andere disciplines

Werkbegeleiding
Doelen:
Ǧ 
Ǧ 
Wat houdt het in:
Geven van werkbegeleiding van gz-opleidelingen en klinisch neuropsychologen i.o.:
Ǧ 
Ǧ ·

Praktijkbegeleiding
Doel:
Ǧ 
Wat houdt het in:
Geven van praktijkbegeleiding van gz-opleidelingen en klinisch neuropsychologen i.o.:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ ǂ
Ǧ 

Wetenschappelijk onderzoek
Doel:
Ǧ 
neuropsychiatrische aandoeningen die gepaard gaan met cognitieve, emotionele en
gedragsmatige stoornissen en de behandeling van deze stoornissen
Wat houdt het in:
Doen van en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar:
Ǧ ƽ
die gepaard gaan met cognitieve functiestoornissen
Ǧ 
het gebied van cognitief, emotioneel en gedragsmatig functioneren
Ǧ 
functioneren in het dagelijks leven
Ǧ 
psychiatrische aandoeningen die gepaard gaan met neuropsychologische functiestoornissen
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Innovatie ontwikkeling
Doel:
Ǧ 
Wat houdt het in:
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ 

Managementtaken
Doelen:
Ǧ ƽ
en behandeling.
Ǧ  
Wat houdt het in:
Ǧ ƽ
Ǧ ǀǀǀǂǏ
neuropsychologische expertise
Ǧ 
Ǧ 
Ǧ  
Ǧ 
Ǧ ƽƽ
Ǧ  ǂ

Ondersteuning beroepsvereniging
Ǧ
Ǧ

 ǩǪ

 ǩǪ
- Organiseren bijeenkomsten
- Subsidies verdelen
- Belangen behartigen
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