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MSc Neuropsychologie

Onderwijsdoel
• Deze eenjarige mastersopleiding betreft een inhoudelijke verdieping
en een praktische werkervaring op het terrein van de neuropsychologie.
• Er wordt aandacht besteed aan revalidatie, neuropsychologische
stoornissen bij kinderen, veroudering, bij neurologische patiënten, en bij
psychiatrische patiënten.
• Daarnaast worden de meest recente wetenschappelijke inzichten in
hersen-gedrag relaties, en de repercussies voor de klinische praktijk,
geïntroduceerd.

Programma coördinator: Chris Dijkerman

• Ervaring in de neuropsychologie wordt opgedaan tijdens een stage bij
een zorginstelling of onderzoeksgroep.
• De opleiding wordt afgesloten met een mastersthesis.

Uitstroomprofiel

Wie?

Deze mastersopleiding is bedoeld voor:

Docenten

• diegene die willen werken in de gezondheidszorg op het terrein van
de klinische neuropsychologie. Dit betreft diverse klinische
instellingen, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra, en
verpleegtehuizen.
• Afhankelijk van de vooropleiding voldoet het programma aan de
eisen van de NIP diagnostiekaantekening en de instroomeisen voor
de GZ-opleiding.

Carla
Ruis

Tanja
Nijboer

Stefan
Kim
van der Stigchel Verweij

Josje
Kal

• Daarnaast kan deze opleiding een voorbereiding zijn op een
eventueel promotietraject binnen de neuropsychologie en/of
cognitieve neurowetenschappen.
• Ook werken alumni op het gebied van toegepast klinisch onderzoek
en innovatie binnen een klinische setting

Esther
Van den Berg

Albert
Postma

Waar?
• Afdeling Psychologische
Functieleer ( 0de verdieping
Langeveldgebouw)
– Secretariaat: 030 2534281

Nathan
van der Stoep

Blok 1

Blok 2

NeuroOntwikkelingspsychologische
neurorevalidatie
psychologie
(5 ec)
(5 ec) of

Blok 3
Cognitieve
Neuropsychiatrie
(5 EC) of

Keuzecursus (5 Keuzecursus (5
EC)
EC)
Stage/thesis
(8,75 EC)

– Per e-mail

Anouk
Keizer

Indeling

Stage/thesis
(8,75 EC)

• Afdeling Neurologie,
UMCU

Martine
van Zandvoort

Blok 4

Stage/thesis
(13,75 EC)

Stage/thesis
(8,75 EC)

Lintmodule ‘Academic Professional’ (5 ec)

Planning van individuele onderdelen is flexibel!
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Klinische stage
Basisaantekening diagnostiek (NIP)
Kim Verweij/Josje Kal

Coördinatoren: JosjeKal/Kim Verweij
Stagedocenten:
Martine van Zandvoort
Carla Ruis
Esther van den Berg
Haike van Stralen
Chris Dijkerman
Josje Kal
Rick van den Toorn
Marieke Begemann
Irene Huenges Wajer
Linda Schoo
Check Stagenota
http://www.neuropsychologie.nl/onderwijs-2/klinische-stage/

•

uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

•

brengt tot uitdrukking dat aan het basisniveau van algemene
psychodiagnostiek wordt voldaan.

•

in postdoctorale opleidingen meer aandacht voor de
theoretische en praktische vorming van de veldgerichte
psychodiagnostiek

•

alleen voor MSc-psychologen (of drs.)

•

ingangseis voor postdoctorale gz-opleiding

•

aanvragen bij afstuderen

Onderzoeksstage

Procedure BAPD
•

Aanvragen bij de coördinator BAPD van Functieleer op moment
dat je afstudeerdatum bekend is.

Coordinator: Nathan van der Stoep

•

Je moet voldaan hebben aan alle eisen van het studiepad + de
masteropleiding neuropsychologie

Stagedocenten:

•

Je moet een diagnostiekstage hebben voltooid van tenminste
520 uur

•

Je moet in het kader van deze diagnostiekstage 3 uitgebreide
casusbeschrijvingen ter beoordeling aan de coördinator BAPD
voorleggen (voor richtlijnen zie stagenota)

•

Voor meer informatie zie:
http://www.neuropsychologie.nl/postdoctoraal/basisaantekenin
g/

Thesis Neuropsychologie

Alle docenten neuropsychologie
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.
Stageplekken:
• Intern (psychologische functieleer)
• Extern (UMCU, psychiatrie, neurologie, Helmholtz instituut, TNO
etc)

Thesis Neuropschologie
(15-22,5 ECTS)
Leerdoel
Ervaring opdoen met het verzamelen van en de verslaglegging
over neuropsychologische empirische gegevens.
Inhoud
Het thesisonderzoek kan op verschillende manieren worden
ingevuld, bijvoorbeeld als door patiënten onderzoek en/of
experimenteel onderzoek bij gezonde proefpersonen.

Coördinator: Nathan van der Stoep
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Coördinatie
• coordinator: Nathan van der Stoep: n.vanderstoep@uu.nl
•
•
•
•

Procedure op Blackboard
Algemene vragen aan Nathan
Sollicitaties voor thesisplekken direct aan genoemd contactpersoon
Inhoudelijk vragen aan begeleiders (instellingen UU)

Onderzoeksvoorstel
• Voor aanvang van het onderzoek moet het voorstel
goedgekeurd zijn
• Werk in het voorbeeld dat op Blackboard staat
• Werk samen met begeleiders aan het voorstel
• Stuur het voorstel naar de coördinator
• Goedkeuring is noodzakelijk voor afstuderen!

Buitenland

Interne thesis en externe thesis
• Identieke procedure voor starten
• Intern = bij docenten van de UU
• Extern = bij externe instelling (UMCU, stageplek etc.)
– Bij externe thesis altijd een begeleider vanuit de UU
– Zonder begeleider vanuit de UU, geen externe
thesisplaats!! Meld je dus altijd bij de coördinator voor je
met je onderzoek begint.
• Straks een overzicht van mogelijke thesisprojecten

• Procedure
– Stuur cijferlijst en CV naar de master coordinator en
thesiscoordinator
– Stuur een korte motivatie waarom je naar buitenland wilt
en waarom naar die specifieke plek
– Na een gesprek volgt eventueel goedkeuring
– Registratie in de buitenlandmodule van Osiris
– Invulling verklaring goedkeuring met handtekening
– International Office accordeert de registratie in Osrisis
– Volg verder de standaard procedure

Academische professional
Coördinator: Chris Dijkerman
Doel: Voorbereiding op de arbeidsmarkt door het ontwikkelen van een
professionele identiteit. Kunnen pendelen tussen theorie en praktijk en stateof-the-art kennis en vaardigheden kunnen inzetten om problemen in
maatschappelijke contexten vast te stellen en op te lossen.
Twee aspecten:
• Ethiek en wetenschappelijke integriteit
• Voorbereiding op de arbeidsmarkt
Facultair deel:
• Lezingen reeks + discussie bijeenkomst over Ethiek

Academische professional
Coördinator: Chris Dijkerman
• Programma specifiek deel:
• Diverse bijeenkomsten over ethiek en arbeidsmarkt orientatie binnen
de neuropsychologie o.a.:
• Bijeenkomst met alumni
• Evidence based Neuropsychology
• Stageterugkomdagen
• Eerste bijeenkomst: a.s. Vrijdag 4 sept 13.15-15 uur v. Unnik groen
• Overige bijeenkomsten in blokken 2-4.

• Career services training
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Neuropsychologische revalidatie
Coordinator:

Tanja Nijboer

Neuropsychologische revalidatie
• Doel van deze cursus is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige veel
gebruikte neuropsychologische interventies van cognitieve en emotionele
stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel.
• Daarnaast worden meer experimentele behandel strategieën besproken die
veelbelovend lijken maar nog niet in de huidige revalidatiepraktijk veelvuldig
worden gebruikt.
• Cognitieve stoornissen staan centraal, maar activiteiten van het dagelijkse
leven en sociaal-maatschappelijke problemen die veelvuldig worden
geobserveerd na hersenletsel hebben een belangrijke plaats in de cursus.
• Meerdere gastsprekers worden uitgenodigd om te vertellen over hun
klinische ervaringen met behandelingen in de praktijk.

Leerdoel
Na afronden van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in:
• Toepassing van neuropsychologische interventie bij cognitieve en emotionele
stoornissen die kunnen ontstaan na hersenbeschadiging
• Mogelijke experimentele neuropsychologische interventies bij verschillende
klinische beelden

• 2 werkgroepen en 2 Patiënt demo’s bij de Hoogstraat/Revalidatie UMCU
• Eerste college: a.s. Di 8 sept 9-10.45 uur Ruppert Rood
• Eerste werkgroep: a.s. Di 8 september 11-12.45 uur

Ontwikkelingsneuropsychologie

Ontwikkelingsneuropsychologie
• Om de consequenties van een ontwikkelingsstoornis of een vroege
laesie te kunnen doorgronden is het van belang dat er kennis wordt
opgedaan over de normale cognitieve ontwikkeling.

Lex Wijnroks/Chris Dijkerman
Leerdoel:
Het verkrijgen van inzicht in de cognitieve en sensorimotorische
consequenties van stoornissen en beschadigingen aan het centraal
zenuwstelsel bij kinderen en bij veroudering.

Cognitieve en neuropsychologische aspecten van
psychische stoornissen

• Tevens is inzicht in de effecten van vroege beschadigingen op de
neuronanatomische ontwikkeling en de daarbij behorende
plasticiteit onmisbaar.
• Centraal in deze cursus staan de verschillende cognitieve
stoornissen die in de kindertijd optreden.

Cognitieve en neuropsychologische aspecten van
psychische stoornissen
Inhoud
• ‘theoriegestuurde benadering van klinische psychopathologieën
in termen van verstoringen in normale cognitieve mechanismen.
•Niet zozeer een syndroom benadering (bijvoorbeeld
‘schizofrenie’), maar wordt een symptoom als onderzoekseenheid
genomen (bijvoorbeeld hallucinaties of wanen).

Anouk Keizer
Leerdoel
Inzicht verkrijgen in de cognitieve en neurobiologische
mechanismen die kunnen leiden tot psychiatrische stoornissen.

• Doel van deze cursus is om meer inzicht te verkrijgen in
onderliggende mentale processen die een rol spelen bij het
ontstaan en in stand houden van psychiatrische stoornissen, door
een aantal psychiatrische verschijnselen (zoals wanen bij
schizofrenie) onder het ontleedmes van de cognitieve psychiatrie
te leggen.
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Overige keuze cursussen
• In plaats van ontwikkelingsneuropsychologie of cognitieve
neuropsychiatrie kunnen ook andere keuze cursussen gevolgd
worden in blok 2 of blok 3.
• Bijvoorbeeld:
• Kinder & Jeugdpsychologie: toegepaste
ontwikkelingspsychologie
• Klinische en gezondheidspsychologie: verlies en
psychotrauma
• Orthopedagogiek: systemische begeleiding van kind en gezin
(toegespitst op werkvelden)
• Klinische en gezondheidspsychologie: angst en
stemmingsstoornissen of nudges
• Methoden en statistiek: Methodologische en statistische
aspecten van sociaalwetenschappelijk onderzoek
• Inschrijving eind september: Zo meteen korte introductie
studieplanner

Brainwave
1. studentenvereniging Neuropsychologie en Cognitieve
Neurobiologische Psychologie
2. https://www.facebook.com/pages/UUBrainwave/305447989471448?id=305447989471448&sk
3. Email: brainwave.fsw@uu.nl

Meer informatie over de Utrechtse
neuropsychologie?

Lezingen
1. Helmholtz Lectures (zie posters)
2. Andere lezingen, symposia (zie borden in de
gang).

• Website: www.neuropsychologie.nl

Onderdeel van de academische professional cursus!

Meer informatie over neuropsychologie?
Wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
(NVN):
• 2 x per jaar symposium waarin onderwerpen uit de
neuropsychologie worden belicht
• 6 november 2015: Cognitie in beeld: Wat kunnen
neuropsychologen leren van neuroimaging?
– €65 per jaar (incl abonnement op Nederlands tijdschrift
voor Neuropsychologie)
– Website: www.nvneuropsy.nl

Word jij onze nieuwe
Medezeggenschapper?

Wil
•
•
•
•
•
•
•

jij:
Jouw opleiding beter leren kennen?
Meedenken over de kwaliteit van jouw onderwijs?
Samenwerken met docenten en beleidsmedewerkers?
Kritisch nadenken over onze faculteit?
Met andere studenten in een team werken?
Ervaring opdoen die goed staat op je CV?
En nog geld verdienen ook?

•

Dat kan! De Faculteit Sociale Wetenschappen kent een goed functionerende
medezeggenschap en is op zoek naar enthousiaste masterstudenten die hun medestudenten
willen vertegenwoordigen!

•

Kijk voor de vacatures op www.inspraak-fsw.nl

•

Wil je solliciteren? Stuur dan voor 9 september 2015 je motivatiebrief
naarstudenteninspraak.fsw@uu.nl.
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Alumna: Irene

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

- Uni versi t ei t

Ut recht

Vragen?

31

Thesis onderwerpen
• Medicatiestudie naar het effect van simvastatine
additie bij mensen met een recent ontstane
psychose’
Thesismogelijkheden

Thesis onderwerpen

• tDCS behandeling tegen auditieve hallucinaties in
psychotische stoornissen

Thesis onderwerpen

• Impliciet geheugen in Korsakov patiënten

• Audiovisuele ruimtelijke waarneming in 3-D

• Patronen in de Corsi block tapping taak

• Audiovisuele revalidatie training van ruimtelijk
waarneming
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Thesis onderwerpen

Thesismogelijkheden
Intern:

• Multisensorische waarneming en
oogbewegingen

Tastwaarneming, lichaamsrepresentaties
peripersoonlijke ruimte
• Lichaamsillusies (Rubber hand illusie, MIRAGE)

• The influence of audio-visual stimuli in
determining the boundaries of peripersonal
space

• Stage/thesis-plek: “When two become one”: Over de
integratie van zelf en ander.

(1) Interferentie in het ruimtelijk geheugen: hoe goed leer je een
nieuwe locatie van een voorwerp indien je eerder al een andere locatie
voor dat voorwerp geleerd hebt? Studies bij individuen en
patientgroepen

Albert Postma
Psychologische Functieleer a.postma@uu.nl

Bas e line trial

Tes t phas e

Algemeen: Geheugen & Ruimtelijke Cognitie bij
gezonde mensen en patientgroepen
Interferenc e trial

(2) Interferentie en navigatie: hoe makkelijk leer je een nieuwe route
door een omgeving als je eerder al een andere route geleerd hebt? Is er
alleen interferentie of heb je ook profijt van het nieuwe leren doordat je
een flexibelere kaart van de omgeving opbouwt?

Tes t phas e

(3) Facilitatie in het ruimtelijk geheugen: leer je makkelijker
nieuwe objectlokaties in een bekende omgeving dan in een
compleet nieuwe?

Learning trial 2a
Learning trial 1

Learning trial 2b
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(4) Over de semantizering van het episodische geheugen. Als
we een bepaalde scene voor de eerste keer zien, slaan we deze
gebeurtenis op in on episodisch geheugen (we kunnen de
details herinneren, de gebeurtenis herbeleven). Maar wat als we
hetzelfde vaker zien? Verandert de episodische herinnering dan
langzaam in een abstracter, schematischer semantisch
geheugen? Hoe verloopt de veranderingscurve?

(6) Zijn we liever doof dan blind? Deze vraag wordt veel gesteld
en met de vergrijzende samenleving steeds actueler. Hoe denken
mensen hierover en waarop baseren ze hun keuze? Welke
cognitieve afwegingen spelen een rol?

(5) Perspectief in en op het episodische geheugen. Om een
gebeurtenis te kunnen herbeleven in het epsiodisch geheugen wordt
wel verondersteld dat we een allocentrische voorstelling kunnen
maken waarin we makkelijk tussen verschillende perspectieven
kunnen wisselen. De vraag is of dit met verloop van tijd relatief
beter gaat (dwz dat we van een perspectief-gebonden herinnering
naar een perspectief-vrije herinnering overgaan) en speciaal of dit
ook gestimuleerd wordt als we in de tussentijd vaker aan de
oorspronkelijke gebeurtenis teruggedacht hebben?

(7) Over de fractionering van geheugen. Het menselijk geheugen
omvat diverse dimensies. Worden deze vooral gestuurd door het
type van cognitieve operatie of juist door informatie inhoud? =>
een factor analytische studie naar verschillende geheugentaken
Cognitie
ve
operatie
WM

Veldexperiment onder constructie

Informatie
inhoud

verbal

spatial

LTM
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