
 
Informatiefolder 

Neuropsychologische 
Behandeling 

 
Niet-aangeboren hersenletsel  

- NAH - 

Doelgroep 
 
Personen met een niet-aangeboren hersenletsel  
die 
 reeds een revalidatietraject achter de rug 

hebben en nog bijkomende ondersteuning 
wensen bij de terugkeer naar de thuissituatie 

 niet (meer) terecht kunnen in een 
revalidatiesetting 

 
Tevens bieden wij ondersteuning voor de 
directe omgeving van de patiënt. 

 
 

Team 
 
An Dierckx, klinisch neuropsycholoog 
Coördinator 
   
Ilse Van Gorp, klinisch neuropsycholoog 
Oplossingsgericht  therapeut 
 
Chrissy Engelen, klinisch neuropsycholoog 
 
Jolien Vandeput, klinisch neuropsycholoog 
 
Emilie Mertens, klinisch neuropsycholoog 
 
Sandra Haveneers, psychologisch consulent 
 
 
In functie van een optimale ondersteuning 
werken wij waar nodig samen met andere 
disciplines: 
 
Ergotherapeuten 
Kinesisten 
Logopedisten 

Annulatievoorwaarden 
Wanneer u een afspraak wil annuleren of 

verplaatsen, dient u ten laatste 24u voordien 

te verwittigen. Dit kan telefonisch of via mail. 

 

Wanneer u laattijdig annuleert of niet komt 

opdagen, worden 20€ kosten in rekening ge-

bracht.  

 
Dank voor uw begrip. 

Noteer hier uw afspraak 
Dag: ………………………………………… 

Datum:……./………/…………….  

Uur: ……………………………. 

Plaats: …………………………………………. 

Contactgegevens 
 
Praktijk Neuropsychologie  
Kloosterstraat 10 bus 3, 3910 Pelt 
 
Dokterspraktijk De Brug 
Donk 104, 2400 Mol 
 
PREVA Mol 
Turnhoutsebaan 301, 2400 Mol 
 
Tel.: 0497/ 88 46 47 
info@praktijkneuropsychologie.be 
www.praktijkneuropsychologie.be 

Praktijk Neuropsychologie 
Diagnostiek & Begeleiding 



Neuropsychologische revalidatie 
Volwassenen en ouderen met een niet-

aangeboren hersenletsel (NAH), kunnen bij 

Praktijk Neuropsychologie terecht voor 

neuropsychologische behandeling.  

 

Deze kan gericht zijn op de cognitieve, maar 

ook op emotionele, sociale en/of 

gedragsmatige problemen ten gevolge van de 

hersenaandoening. 

 

Op basis van het neuropsychologisch profiel 

en subjectieve klachten die de persoon met 

NAH ervaart in het dagelijks leven wordt 

samen met hem/haar gekeken naar 

mogelijkheden om deze problemen te 

verminderen of te verlichten. De nog 

aanwezige, sterke vaardigheden worden 

hierbij zoveel mogelijk ingezet.  

 

Mogelijke thema’s: 

- vermoeidheid / beperkte belastbaarheid 

- vertraagde informatieverwerking 

- concentratie- en geheugenproblemen 

- problemen met plannen en organiseren  

- omgaan met moeilijke gedachten en emoties 

- op zoek naar waarden & koppelen van acties 

Behandelmethoden 
Psycho-educatie  

Voorlichting over cognitieve functies in het 

algemeen, over het individuele cognitieve 

functioneren en over het gebruik van 

hulpmiddelen en strategieën. 

 

Omgevingsstructurering  

Tips voor het structureren van de omgeving 

of voor het aanpassen van het gedrag van 

mensen in de omgeving. 

 

Cognitieve training  

Aanleren van vaardigheden waardoor (de 

gevolgen van) cognitieve stoornissen kunnen 

worden verminderd. Hierbij kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen 

functietraining, compensatietraining en 

strategietraining. 

 

Psychologische begeleiding 

Het leren leven met de (chronische) 

gevolgen van een hersenaandoening is voor 

veel patiënten een zware opgave.  Ook hierin 

kunnen we zowel de patiënt als zijn directe 

omgeving begeleiden. 

Online revalidatieprogramma’s 
Naast de sessies bij de neuropsycholoog zelf 

kan de patiënt thuis verder aan de slag via  

online revalidatieprogramma’s waarmee hij/zij 

rechtstreeks in contact staat met de 

behandelaar. 

 

 

Kostprijs 
Eénmalige kost voor gebruik van online 

programma’s (prijs afhankelijk van 

programma). 

 

De kostprijs voor de begeleiding is 65€/sessie 

(50 min.). Soms is een gedeeltelijke 

terugbetaling mogelijk. Hierover kan u meer 

informatie krijgen bij uw mutualiteit.  

 

Een huisbezoek is enkel mogelijk als het voor 

de persoon niet mogelijk is om zich naar de 

praktijk te verplaatsen. Hiervoor wordt er een 

forfaitaire verplaatsingskost aangerekend van 

0,5€/min. voor het heen– en terug traject. 

 

De kosten worden meteen na het onderzoek 

afgerekend. Dit kan contant, via payconiq of 

via bancontact.  


