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Neuropsychologische diagnostiek
bij mild traumatisch hersenletsel

BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische kliniek Tienen

Over de complexe verwevenheid van onverklaarde
cognitieve klachten, neuropsychologische stoornissen,
emotionele en motivationele factoren.
Mild traumatisch hersenletsel leidt in bepaalde gevallen tot langdurige cognitieve, emotioneel-gedragsmatige en lichamelijke klachten
zoals hoofdpijn, geheugenproblemen en irriteerbaarheid. Deze
klachten blijken soms al even verwarrend te zijn voor de hulpverlener als voor de patiënt. Is er een organische oorzaak? Zijn de problemen eerder psychologisch van aard? Is er sprake van malingeren
of aggraveren? Neuropsychologische diagnostiek wordt vaak ingeroepen om zulke vragen te (helpen) beantwoorden, maar ook hier
zijn er heel wat valkuilen. Binnen de medico-legale context voelt de
patiënt zich niet steeds begrepen of gehoord.
In dit seminarie wordt deze problematiek vanuit neuropsychologisch
perspectief bekeken. Het belang van een door wetenschappelijk
onderzoek geïnspireerde klinische praktijk wordt benadrukt, evenals
een diagnostiek die ten dienste staat van goede hulpverlening.

▌Donderdag 16 april 2009
van 20u00 tot 21u30
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen - TIENEN
Seminariezaal

▌Inschrijven
Tot en met vrijdag 10 april 2009
Via e-mail: vormingtienen@fracarita.org
Prijs: € 10,00 (gratis voor personeelsleden en studenten) met drink na afloop.
Rekening nr. 734-3951513-33 met vermelding van het betreffende seminarie.
Betaling op de seminarieavond zelf kan ook.

U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be of www.kamillus.be
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Bart Schepers
is klinisch neuropsycholoog en
coördinator van de psychologische dienst in UPC Sint-Kamillus
in Bierbeek. Gedurende een
tiental jaren heeft hij ervaring
opgedaan met neuropsychologische diagnostiek bij diverse
doelgroepen. Hij is tevens verbonden aan de afdeling Rehabilitatie Korsakoff Syndroom.
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