C O N TAC T

Wie kan in ons centrum terecht voor
diagnostiek en/of behandeling?
Neuro(psycho)logische problemen kunnen
ontstaan door veel verschillende oorzaken, bv.
bij:
• Neurodegeneratieve aandoeningen
o Ziekte van Parkinson
o Multiple Sclerose

•

o Dementie (Ziekte van Alzheimer,
Frontotemporele dementie, …)
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o Stress & burn-out
o Angst- en stemmingsproblemen
(depressie, manie, …)
o Psychose
•

Neurologisch letsel
o Whiplash
o CVA (beroerte)
o Verkeersongeval
o Hersentumor

•
•

Ontwikkelings- en leerproblemen,
studiemoeilijkheden
…
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specifieke probleem te helpen diagnosticeren
en/of behandelen.

Neuropsychologie is een praktijk
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behandeling wordt gedaan, bij
kinderen, jongeren, volwassenen en
senioren met (een vermoeden van)
neuro(psycho)logische problemen.

ONS DIAGNOSTISCH & THERAPEUTISCH
AANBOD

BEHANDELING

Binnen het centrum voor Neuropsychologie

hoofdpijn, vermoeidheid, sociaal cognitieve
problemen, … Tenslotte voorzien we ook in
begeleiding bij schoolse moeilijkheden of

DIAGNOSTIEK

wordt zowel voorzien in behandeling van de

Het neuropsychologisch onderzoek kan

patiënt met het neuro(psycho)logisch lijden,

bestaan uit het in kaart brengen van

maar ook voor de context (partner, kinderen

cognitieve (aandacht, geheugen,

of ouders, mantelzorgers, …). Ook wordt

probleemoplossende vermogens, …) ,

inter- of supervisie voorzien voor teams.

emotionele (stemming, angst, …) ,

Behandeling kan uit verschillende

WERKING

gedragsmatige (impulscontrole, inhibitie,

onderdelen bestaan en wordt individueel

Er wordt altijd gestart met een

…) en sociaal cognitieve (non-verbale

bepaald op basis van uw klachten / noden.

intakegesprek, waarbij we met elkaar

communicatie, …) moeilijk- en
mogelijkheden.
Deze problemen zijn vaak ‘minder zichtbaar’
en dienen vaak onderzocht te worden,
teneinde ook deze problemen in kaart te
kunnen brengen, gezien ze op middellange
termijn tot grote problemen kunnen leiden.
Naast neuropsychologisch onderzoek
voeren we ook intelligentiebepalingen (bv.
voor opstart logopedische behandeling) uit.

Dit wordt op basis van het kennismakingsgesprek in overleg met u en een ev.
verwijzer bepaald. Zo is de klinisch
neuropsycholoog expert op het vlak van
cognitieve training, wat kan bestaan uit
functie- of strategietraining, het geven van
psycho-educatie, … alsook in behandeling
van stemmings- of gedragsproblemen.
Ook hulp bij verliesverwerking, op zoek
gaan naar nieuwe rollen & waarden behoren
tot de kerntaken. Daarnaast hebben we ook
heel wat ervaring in het behandelen van

leerproblemen.
Naast het individuele aanbod wordt ook
regelmatig een groepsaanbod gedaan,
waarbij naast psycho-educatie ook een
lotgenotencontact wordt mogelijk gemaakt.

kennismaken. Een therapeutische relatie (‘je
op je gemak voelen bij elkaar’) is namelijk
een belangrijk startpunt. Tijdens de intake
worden ook uw specifieke vragen / klachten
verkend, en wordt er nadien een
therapievoorstel gedaan.
De werking binnen het Centrum voor
Neuropsychologie onderscheidt zich vaak
doordat we ons richten op een zeer
specifieke doelgroep, waarbij we ons heel
gericht blijvend kunnen bijscholen en er
mogelijkheden zijn tot intervisie en overleg
met collega’s.

