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Wat is neuropsychologie 

- Neuropsychologie is een specialisme binnen de 
psychologie die zich bezighoudt met hoe de 
hersenen werken in relatie tot gedrag.  

  
- Met een gesprekje, testjes en kijken naar het kind 

kan de neuropsycholoog naar neuropsychologische 
problemen kijken. Ook kan de neuropsycholoog 
aanwijzingen geven hoe het kind en de ouders met 
deze problemen kan omgaan en welke 
behandelingsmogelijkheden er zijn.  

                                                                              



Tekentest 



Neuropsychologische stoornissen en plaats van de 
beschadiging 

 
 

Gedrag       KT geheugen 
Executieve functies     Samenvoegen 
Werkgeheugen       
 
 
 
 
 
      
    Taalbegrip, LT Geheugen 

 



Tempotaak 



Hersenen en functies 

Subcorticaal 
 Geheugen, aandacht, tempo, taal 

en emoties 

 

Cerebellum 
 Verbindingen met frontaal, 

parietaal, temporaal kwab en 
subcorticale verbindingen 

 

 

 



Veel voorkomende neuropsychologische problemen 
na een ADEM 

 Fijne motoriek 

 Gedrag/Emotie 

 Aandacht en concentratie 

 Executieve functies 

 Tempo 

 Geheugen 

 

 

 

 



Neuropsychologische stoornissen bij kinderMS 

 Vermoeidheid  

 Tempo  
 Geheugen  
 Aandacht en concentratie  
 Executieve functies  
 Taal  
 Performaal IQ  
 Visueel-ruimtelijk  
 Somberheid 

 
 



Neuropsychologische behandeling 

 Stimuleren 

 Medicatie 

 Trainen van een functie (bijv geheugen) 

 

 Trainen van een vaardigheid (bijv fietsen) 

 Psycho-educatie (uitleggen wat er is en hoe er mee om te gaan) 

 

 Sociale vaardigheidstraining 

 Therapie gericht op angst/somberheid/druk 
gedrag/verwerken/accepteren 

 



Behandelen van geheugen en concentratie 

Als je moeite hebt om 
    1 je te concentreren 
   2 de hoofd- en bijzaken uit elkaar houden 
   3 aan een taak te beginnen (omdat de gedachten aan 

    de taak al vermoeiend is) 
   4 te focussen. Je wordt snel afgeleid.  
   5 te onthouden 
 

    COGMED 



COGMED 

 Een behandeling voor geheugen en concentratie 

 

 Op je eigen computer/tablet 

 

 Begeleid door een COGMED coach 

 

 5 weken, 5x pw 25 min trainen 

 

 www.cogmed.nl 

 

http://www.cogmed.nl/


COGMED filmpje 



Behandeling voor executieve functies 

 Als je moeite hebt om   
 

 Informatie vast te houden 
 Snel kunnen schakelen in veranderde situaties 
 Plannen en organiseren 
 Het reguleren van de emoties 

 
 

   Braingame Brian 



Braingame Brian 

 Een behandeling voor geheugen en concentratie voor 8-12 jaar. Nu 
alleen nog voor ADHD. 

 

 Op je eigen computer 

 

 Begeleid door een trainer 

 

 6 weken, 4x pw 40 min trainen 

 

 www.gamingandtraining.nl 

 

 

http://www.gamingandtraining.nl/


Filmpje Braingame Brian 



Behandelen NAH met BrainSTARS  

 Afstemmen tussen alle betrokkenen. 

 

 Geven van informatie over de gevolgen van NAH aan ouders, 
leerkrachten en andere betrokkenen. (psycho-educatie). 

 

 Begrijpen en beinvloeden van gedrag. Bijv emotieregulatie. 

 



Instellingen die werken met BrainSTARS 

 Heliomare 
 InteraktContour 
 Middin 
 De Noorderbrug 
 NOVIzorg 
 NSWAC 
 Pluryn 
 Siza 
 SWZ 
 Syndrion 
 Zozijn 
 Revalidatiecentra 



Samenvatting  

 Neuropsychologische problemen 

 Soorten van behandeling 

 Specifieke vormen van behandeling 

 



 

 

 

Bedankt voor het luisteren! 



Kinder MS team 
Rinze Neuteboo  
Coriene Catsma  
Femke Aarsen 
Danielle van Pe  
Immy Ketelsleg   
Sarita van den B   
Adri Polderman 
Petra Goudappe  
Rogier Hintzen 

skinderen@erasmusmc.nl 
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