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Wat is neuropsychologie
• Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het
(dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag

Masteravond
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Welkom bij de master

Neuropsychologie
Chris Dijkerman

Master

Perceptie
Taal
Geheugen
Aandacht
Emotie
Motoriek
Executieve functies
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Neuropsychologische diagnostiek

Meer dan diagnostiek alleen!

is geïndiceerd bij:

§ Indicatiestelling
§ is het verantwoord dat iemand na een beroerte
vanuit het ziekenhuis naar huis gaat?
§ Psycho-educatie
§ wat betekent het om hersenschade te hebben?
Welke veranderingen zijn hierbij passend?
§ Behandeling
§ cognitieve training
§ leren compenseren

§ Neurologische stoornissen
- (bijv. beroerte)

§ Psychiatrische stoornissen
- (bijv. schizofrenie)

§ Ontwikkelingsstoornissen
- (bijv. dyslexie)

Master
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Klinische neuropsychologie
• Neuropsychologie
psychologie

is een aparte specialisatie geworden binnen de
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• Leidt op tot MSc Psychologie

• Duur: 1 jaar
Specialistopleiding

psychologie
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• Nederlandstalig
• Voltijd

MSc

neuro Ψ
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Kerngegevens

• en aparte specialisatie

klinische Ψ
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GZ-opleiding

klinische Ψ

• Start: september
• Aantal studenten per jaar: 60-80

klinische
neuro Ψ
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Doelstelling

Doelstelling

• Met dit masterprogramma doe je kennis en vaardigheden op
van de neuropsychologie.

• Afhankelijk van je vooropleiding kun je met dit
masterprogramma verder:
• de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP
behalen;
• voldoen aan de toegangseisen van de beroepsopleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog.

• Daarmee kun je psychologische functiestoornissen die het
gevolg zijn van een stoornis in de hersenen diagnosticeren
en behandelen.
• Je ontwikkelt jezelf tot een academische professional, die de
nieuwste wetenschappelijke theorieën over bijv. waarneming,
geheugen en aandacht kan vertalen naar de praktijk.
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Opbouw in schema

( 1-jarige

Blok 2

NeuroOntwikkelingspsychologische
neurorevalidatie
psychologie
(5 ec)
(5 ec) of
Stage/thesis
(8,75 EC)
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Programma: klinische stage

Blok 3
Cognitieve
Neuropsychiatrie
(5 EC) of

08-10-15

2015

master)

Keuzecursus (5 Keuzecursus (5
EC)
EC)
Stage/thesis
(8,75 EC)
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• Verplichte cursus: Neuropsychologische revalidatie (5 EC)
• Keuzecursussen binnen master programma (5 EC), 1 van de
volgende:
§ Ontwikkelingsneuropsychologie
§ Cognitieve neuropsychiatrie
• Keuze cursussen buiten master programma (1) (5 EC):
§ Verlies en psychotrauma (KGP)
§ Cognitieve therapie bij kinderen (K&J psychologie)
§ Systemische begeleiding van kind en gezien
(Orthopedagogiek)
• Stage (25 EC)
• Thesis (15 EC)
• Lintmodule Academische professional (5 EC)

Klinische Kinder- en jeugdpsychologie
Klinische & Gezondheidspsychologie
Sociale en Organisatiepsychologie
Toegepaste cognitieve psychologie

Blok 1
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Opbouw programma

• Aangeboden door de faculteit Sociale wetenschappen
• Deze master valt onder de opleiding Psychologie. Hieronder
vallen ook de volgende masters:
-

8

Blok 4

•

Stage/thesis
(13,75 EC)

Stage bij een zorginstelling
•
•

Ziekenhuis
Revalidatiecentrum

•

Verpleeghuis

•

Assessment bureau

Stage/thesis
(8,75 EC)

Lintmodule ‘Academic Professional’ (5 ec)
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Programma: klinische stage
Neuropsychologisch onderzoek
bij patiënten met diverse
hersenaandoeningen.

Master
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Programma: klinische stage
•

Wat betekent het als iemand
geen klok kan tekenen?

•

Kunnen we de visuoperceptieve problemen
begrijpen vanuit de locatie van
de tumor?

•
•

U trecht

Ook tijdens stage geldt: werkzaamheden zijn breder dan
alleen neuropsychologisch testonderzoek
vaak mogelijkheden om kennis te maken met
(neuropsychologische) behandeling
Persoonlijkheidsonderzoek, stemmingsonderzoek etc.
Opstellen benaderingsplannen bij
gedragsproblemen/adviezen voor verpleging

Master
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Programma:

klinische stage
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Programma:

klinische stage

Let op!!!
•
•

+/- 50 stageplekken beschikbaar
Het is daarom mogelijk dat niet alle master
neuropsychologie studenten een klinische stage
kunnen volgen!

•

Selectie: maximaal 50 studenten kunnen een
klinische stage volgen.

Master
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•

Master

Informatie over stages bij
stagecoördinator: Josje Kal J.Kal@uu.nl
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Programma: onderzoek/innovatie stage
• Leerdoel:
§ Het doel van een onderzoeksstage is om je verder te
bekwamen in het opzetten, uitvoeren en de verslaglegging
van neuropsychologisch en/of neurocognitief onderzoek.
§ Het vertalen van de laatste inzichten uit neurocognitief/
neuropsychologisch onderzoek naar klinische behandeling
en diagnostiek

18

Programma: onderzoek/innovatie stage

•

Stagecoördinator: Nathan van der
Stoep

•

Email: N.vanderStoep@uu.nl

• Stageplekken:
§ Intern (psychologische functieleer)
§ Extern (UMCU psychiatrie, neurologie, revalidatie centrum
de Hoogstraat, Helmholtz instituut, TNO etc)
Master
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Wie?

Programma: thesis
• Doel: Ervaring op doen met zelfstandig opzetten, uitvoeren
en verslaglegging van (neuropsychologisch) onderzoek
• Zeer veel mogelijkheden, zowel intern als extern, eventueel
buitenland. Grote diversiteit aan onderwerpen;
Voorbeelden:
• Ruimtelijke geheugen na beroerte
• Diabetes en cognitie
• Effect van wakkere OK op cognitief functioneren bij
tumorpatienten
• Lichaamsrepresentaties bij gezonden en klinische populaties
• Visuele aandacht: neglect en bij gezonde ppn
Master
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Waar?
• Afdeling Psychologische Functieleer
(0de verdieping Langeveldgebouw)
§ Secretariaat: 030 2534281

Toelatingseisen
•

Bachelor psychologie

•

Competenties op het gebied van de
§ klinische neuropsychologie
§ neuropsychologische diagnostiek
§ Relevante universitaire bachelorscriptie op het gebied van
bijvoorbeeld neuropsychologie, cognitie of perceptie
§ Kennis en vaardigheden professionele gespreksvoering en
communicatievaardigheden.

voor NIP- diagnostiekaantekening:
• Ba + Ma Neuropsychologie (inclusief 520 uur klinische stage)
•
•

• Afdeling Neurologie,
UMCU

3 casussen
Psychopathologie II

Let op: dit masterprogramma kent géén pre-mastertraject voor hbostudenten

– Per e-mail

Master
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En daarna?
•

•

Master
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Beroepsmogelijkheden:
§ kliniek (verpleeghuis, ziekenhuis,
revalidatiecentrum)
§ onderwijs,
§ wetenschap (AIO)
§ of een combinatie
Uitstroom van eerdere masterstudenten:
§ (basis) (neuro)psycholoog in ziekenhuis/
verpleeghuis
§ GZ opleiding
§ AIO
§ Onderzoeker farmaceutisch bedrijf/neurofeedback
§ (wetenschappelijk) onderwijs
§ Innovatie diagnostiek en revalidatie
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Aanmelding en inschrijving
• Procedure:
1. verzoek tot inschrijving doen (aanmelden)
2. toelatingsbeschikking verkrijgen
3. definitief inschrijven
• Aanmelden via:
http://www.uu.nl/masters/neuropsychologie
• Deadlines voor aanmelding: 1 april 2016 voor 1 september
2016

08-10-15
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Meer weten?

Alumna: Irene

• Kom naar de informatiemarkt (in de hal).
• Bezoek de studieadviseurs en/of secretaris van de
mastertoelatingscommissie (in de hal).
• Kijk op http://www.uu.nl/masters/neuropsychologie .
• Of op www.neuropsychologie.nl
• Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de
mastercoördinator, c.dijkerman@uu.nl.
• Neem voor vragen over toelating, financiering etc. contact
op met het Studie-informatiepunt (STIP), tel. (030) 253 49
49, bereikbaar van 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur, e-mail
stip.fsw@uu.nl, of kijk op www.uu.nl/sw/stip.

08-10-15

“De werking van het brein kan soms complex
zijn, maar dat maakt het wel enorm
uitdagend! Tijdens de master
Neuropsychologie heb ik mij op verschillende
manieren verdiept in (dis)functies van het
brein en ontdekt hoe leuk het werk van een
neuropsycholoog in de praktijk is.”
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Vragen?

Master
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