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Specialistische GGZ

Basis GGZ

Sociaal wijkteam

Huisarts

Kinderneurologie

Kindergeneeskunde

KinderrevalidatieIQ, NPO, schoolobservaties

(cognitieve behandeling)



Welkom

• Denkkracht, wat is het?

• Welke kinderen komen bij Denkkracht?

• Wat voor onderzoek wordt er verricht?

• Welke behandeling wordt geboden?

• Vragen
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Welke kinderen komen bij Denkkracht?

Mark levert werkt slordig en chaotisch en kan zijn gedachten niet bij de les houden

Nina blokkeert snel bij het leren en wil niet meer naar school

Bas heeft epilepsie en komt niet tot leren

Jaap vindt het moeilijk om bij groepsopdrachten samen te werken met anderen

Tess vindt het moeilijk om een stappenplan te maken voor leerwerk

Joris krijgt geen overzicht over de lesstof

Suus kan de instructies niet toepassen





Denkkracht, wat is het?

Centrum voor neuropsychologische expertise (6-23 jaar)

Diagnostiek, behandeling en advies vanuit cognitief perspectief (neuropsychologie)

Bevindt zich op de scheidslijn tussen onderwijs en kinder- en jeugdpsychiatrie, neurologie, 
kindergeneeskunde

Diagnostiek: maatwerk

Behandeling en begeleiding kortdurend



Waar denk je aan bij neuropsychologisch onderzoek?
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Gedrag dat beloond wordt, herhaalt zich…..
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Indicaties voor neuropsychologisch onderzoek



1. Screening van cognitieve functies om mogelijke oorzaak leer- en gedragsproblemen te 

achterhalen

2. Verdenking op specifieke leerstoornis 

3. Oorzaak van overvraging uitzoeken

4. Sterk disharmonisch intelligentieprofiel 

5. Plotselinge terugval in intelligentie, neurocognitief functioneren en /of leerprestaties

6. Ondersteunend in schooladvies

7. Opsporen van aanwijzingen voor comorbiditeiten

8. Sterkte-zwakte profiel in neurocognitief functioneren als aangrijpingspunten voor 

behandeling

9. Bijdrage aan prognose 

10. Evaluatie van effect van behandeling
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Indicaties voor neuropsychologisch onderzoek



Neuropsychologie:

…. houdt zich bezig met de diagnostiek en 

behandeling van neurocognitieve  stoornissen
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ADHD

Autisme

Epilepsie

DCD

Taalstoornis

Aandacht

Flexibiliteit

Geheugen

Motoriek

Taal

Ontwikkelingsproblemen Cognitieve problemen



ADHD

Autisme

DCD

Taalstoornis

Aandacht

Flexibiliteit

Motoriek

Taal

Ontwikkelingsproblemen Cognitieve problemen

HELAAS
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ADHD

epilepsie

dyslexie

hersentrauma

Genetisch 
syndroom

DCD

NLD

ODD

Spraaktaalstoornis

Autisme

Aandacht

Geheugen

Planning

Taal

Overzicht 

Flexibiliteit

Werkgeheugen

Motoriek

Inhibitie

organisatie
Sociale cognitie



Wat kun je met neuropsychologisch onderzoek?

Cognitieve functies meten zoals:

 Intelligentie

 Aandacht/concentratie (volgehouden, verdeelde, selectieve)

 Executieve functies (o.a. inhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit, 

planning)

Motorische functies (precisie, snelheid)

 Taal en spraak (receptief en expressief)

 Geheugen (korte en lange termijn)

 Sociale cognitie / emoties
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organiseren

onthouden

opletten

Intelligentie

zien          horen         voelen

Cognitieve piramide

Let ze wel op? Krijg ze wel mee wat haar gezegd/gevraagd wordt? 

Neemt ze voldoende tijd om informatie te verwerken?

 richten van de aandacht

 afleiding weerstaan

 aandacht volhouden

 impulsen remmen 

Kan ze voldoende onthouden? Hoe verloopt het automatiseren?

 visueel en auditief geheugen korte en lange termijn

 werkgeheugen

 automatiseringsvermogen 

Kan ze haar denken omzetten in planmatig, doelgericht en efficiënt 

handelen?

 executieve functies

Is er sprake van onzekerheid/faalangst?

 competentiebeleving 



Executieve functie- regulerende functies:

 Vermogen om gedrag te stoppen (inhibitie)

 Vermogen om informatie tijdelijk op te slaan en te 
bewerken (werkgeheugen)

 Vermogen om effectief om te gaan met emoties 
(emotieregulatie)

 Vermogen om goed te plannen en organiseren (o.a. 
huiswerk)

 Vermogen om inzicht te hebben in eigen gedrag en 
houding (monitoring)

 Vermogen om je gedrag aan te passen aan de 
omgeving (flexibiliteit)
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Executieve functies



Werkgeheugen, belangrijke executieve functie

“Het WERKGEHEUGEN verwijst naar een systeem 

van het brein dat zorgt voor

tijdelijke opslag en bewerking 

van informatie die nodig is voor complexe 

cognitieve taken “

Alan Baddeley

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Monkey business solution

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Hoe ? 

Met gestandaardiseerde en genormeerde 

neuropsychologische tests!

Bijv. cijferreeksen



De COTAPP: nieuwe computertest voor 
informatieverwerking, aandacht en

executieve functies van kinderen van 6-12 jaar

Auteurs:

Nanda Lambregts-Rommelse (Karakter en Radboudumc)

Catharina Hartman (UMCG en Rijksuniversiteit Groningen)

Annemieke Brinkman (Karakter en Radboudumc)

Dorine Slaats-Willemse (Denkkracht, Karakter en Radboudumc)

Patrick de Zeeuw (Pro Persona Jeugd)

Marjolein Luman (Vrije Universiteit en Bascule)

https://www.youtube.com/watch?v=s6o5hyC6ISc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=s6o5hyC6ISc&feature=youtu.be


1. Eenvoudige verwerkingssnelheid

2. Meervoudige verwerkingssnelheid

3. Versnellingscapaciteit in reactiesnelheid

4. Interferentiegevoeligheid

5. Werkgeheugen

6. Wachttijdafweging

7. Volgehouden aandacht / Arousal regulatie

De 7 blokken 
van de COTAPP

https://youtu.be/s6o5hyC6ISc

https://youtu.be/s6o5hyC6ISc


Casus  
 

 
 

   
 

Hulpvraag: Is er sprake van een informatieverwekingsprobleem? Wat verklaard haar tempoprobleem? Is er sprake van faalangst? 
 

 

 

© GW-JM 2007 Maurer en Westermann  
 

Emoties 
Vrolijk, soms verdriet bij 
vermoeidheid. Paniek bij 
tijdsdruk (Cito-toetsen)                 
 

Lichamelijk 
Geen 
bijzonderheden 

Relationeel 
Afgestemd, sociaal en lief meisje 
Zelfstandig en hierbij voldoende vlot in 
uitvoering.  

Vraagt weinig hulp/ aandacht 

Denken 
Cognitie: T 102, VB 116, VR 92, FR 97*, WM 91, VS 95 
 
Aandacht: veel moeite met de volgehouden aandacht, 
als ook moeite met variatie in reactiesnelheid 
(wel zeer nauwkeurig, oplettend) 
 
Werkgeheugen: gemiddeld voor eenvoudige informatie, 
zeer laag tempo bij meer complexe informatie. 
Lijkt meer moeite met visueel, dan auditief 
werkgeheugen 
Korte en lange termijn geheugen voor talige informatie is 
gemiddeld. Erg veel moeite met automatisering (kleur, 
plaatjes: zeer zwak, cijfers: zwak, letter; beneden 
gemiddeld) 
 
Planning: wisselend, weinig voorbereiding en 
ongestructureerd. Integratie is gemiddeld. 
 
Zelfbeeld: zeer laag voor school, sociale acceptatie en 
sport. Gemiddeld voor gedrag, gevoel van eigenwaarde 
 

e = Evenwicht  

Omgeving 
Groep 5 (combinatieklas 5/6), 
Moeite technisch lezen 
(Leesgroepje. Verlengde 
rekeninstructie). Met plezier naar 
school 
 
Vader herkent: dromerigheid 
 
 
 
 

Gedrag 
Tempo (traagheid) bij leren en bij toetsen 
Lagere prestaties 
Veel herhaling nodig, onthoudt dingen niet in 1 keer 
Blokkeert, paniek bij toetsen 
Omslachtig in taaluiting 



Advies en kortdurende behandeling:

• Advies aan school over aanpak

• Kloof (talig-visueel ruimtelijk redeneren) psycho-educatie kind-ouders-school

• Cogmed werkgeheugentraining (leer- en aandachtsproblemen)

• Zelf plannen & Zelf organiseren (middelbare school)

• EMDR bij vastlopen-blokkade in leren op school

• Schoolslag



Richtlijn

Kortdurende behandeling

Schoolslag

Vertaalslag naar handelen 

Structurele hulp

Inzicht in profiel



Schoolslag

Voor wie

Kinderen met taakaanpak problemen: moeite met concentreren,

automatiseren, onthouden, verkrijgen van overzicht en inzicht in de

leerstof, reguleren van emoties/ gedrag

Wat is het

Kortdurende behandeling (school-kind-ouders)

 Inzicht in profiel en dagelijks functioneren

 Vertaalslag naar handelen, adviezen

 Realiseren van structurele hulp
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Een richtlijn

 Opzetten van een continuüm van zorg, die handvatten geeft hoe deze kinderen 

vroegtijdig te herkennen en te begeleiden



Psycho-educatie  

Doel: Educatie aan kind en/of ouders over het cognitieve profiel in   

relatie tot leren en gedag, zodat gedrag en leermogelijkheden van het 

kind begrepen worden.  





Aandacht trainen

“Een ander deel bestond 

uit het daadwerkelijk 

oefenen met het 

stappenplan”



Werkgeheugen trainen 

Cogmed 

Coaching + 



Vragen? 



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Voor vragen: info@denkkracht.com

mailto:info@denkkracht.com

