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Curriculum Vitae    dr Pauline E.J. Spaan 
Praktijk:  Tel. 06 – 1978 0330;  info@paulinespaan.com; https://paulinespaan.com 

Klinische praktijkervaring:    (in loondienst, los van eigen praktijk) 
 
*Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis, Amsterdam,  
Unit Psychiatrie en 
Medische Psychologie  
(juli 2009 – april 2017): 
 
waarvan aug. 2013 – jan. 2015: 
3u/week gedetacheerd bij 
Reade poli OLVG. 

 

 
- (Neuro)psychologische diagnostiek en begeleidend nagesprek bij 

volwassenen en ouderen met div. aandoeningen op neurologisch, 
medisch/lichamelijk en/of psychiatrisch vlak. Veel co-morbiditeit. 

- (Neuro)psychologische of -psychotherapeutische behandeling van 
idem patiëntenpopulatie (m.n. NAH): 
- t.b.v. leren omgaan met en accepteren van gevolgen NAH (cognitieve 

dysfuncties en secundaire gevolgen hiervan, bv. op gebied stemming 
en/of angst). Incl. rouw-/verliesverwerking: leren loslaten premorbide 
functioneringsniveau en activiteitenpatroon. M.b.v. standaard CGT of 
gedragsactivatie, maar ook m.b.v. ACT, Mindfulness, Oplossingsgerichte 
Therapie, en leren ‘omarmen van je emoties’ (i.t.v. McCullough: affect-
fobie-therapie), waar relevant en waar verantwoord.  

- Supervisie aan 5 neuropsychologen i.o. tot GZ-psycholoog en 10 
Master-studenten Klinische Neuropsychologie bij hun stage. 

- Beleid: verbeteren van de (neuro)psychologische diagnostiek en 
behandeling: inhoudelijk, logistiek (incl. verwijsstructuur) en qua 
bekostiging conform huidige regelgeving. I.h.k.v. Management-
opdracht voor mijn KNP opleiding. 

- Vormgeven van en deelname aan multidisciplinaire ouderenpoli 
(i.s.m. neurologie, geriatrie en psychiatrie) en MDO Reade. 

- Opzetten neuropsychologische revalidatie-behandelmodules (i.s.m. 

revalidatiegeneeskunde/Reade poli OLVG, w.o. ergotherapie). 
 

*Groene Hart Ziekenhuis, 
Gouda,  
afd. Medische Psychologie  
(jan. 2004 – juni 2009):  

 

- (Neuro)psychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen met 
diverse aandoeningen: 
- neurodegeneratieve aandoeningen, traumatisch hersenletsel, CVA, 

epilepsie, meningitis, MS, CTE/OPS, intoxicaties, kanker, diabetes, 
hypothyroïdie, migraine, angst-, stemmings- of psychotische stoornissen, 
persoonlijkheidsprobl., autisme-spectrum-stoornissen. 

- Optimaliseren van de neuropsychologische testdiagnostiek. 
- Deelname aan multi-disciplinaire poli (o.a. Geheugenpoli). 
- Psychologische begeleiding op doorgaans CGT-basis (incl. schema-

gerichte cognitieve therapie) van patiënten (en systeem) verwezen 
vanuit allerlei medisch specialismen met diverse typen hulpvragen: 
- niet adequate coping; cognitieve functieklachten; verstoorde rouw-

/verliesverwerking; angst- en/of stemmingsklachten; (borderline) per-
soonlijkheidsproblematiek; partner- en relatieproblematiek. 

*RIAGG Rijnmond Zuid, 
Rotterdam,  
afd. Ouderen (2003):  

- Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen. 
- Optimaliseren neuropsychologische testdiagnostiek. 
- Ontwikkeling neuropsychologisch protocol t.b.v. op te zetten 

Geheugenpoli van het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ). 
*Promotieonderzoek  

(1998 –2002):  
- Dataverzameling, twee metingen: afname (gecomputeriseerde) 

testbatterij en vragenlijsten bij ruim 150 oudere respondenten van 
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) thuis. 

*GGZ Oost-Brabant /  
Huize Padua (1998):  

- Afname neuropsychologische testbatterij en PANSS bij poliklinische 
schizofreniepatiënten i.h.k.v. afstudeeronderzoek KUN. 

*Universitair Ziekenhuis 
Gent, België 
(aug. – dec. 1997): 

- (Neuro)psychologische diagnostiek en -behandeling in ‘Centrum 
voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie’ en ‘Centrum 
voor Medische Psychologie en Neuropsychologie’; stage KUN. 

mailto:info@paulinespaan.com
https://paulinespaan.com/
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Lidmaatschappen: 
- Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP; sinds 2017) 
- Vereniging EMDR Nederland (VEN; sinds 2017) 
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidzorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP; sinds 2015) 
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP; 1998-2018), secties: Neuropsychologie; Revalidatie; 

Ouderenpsychologie/Vereniging Psychologie en Ouderen (VPO); (Psychologen in Algemene en 
Academische Ziekenhuizen (PAZ) / Landelijke Vereniging Medisch Psychologen (LVMP) – tot 
2009/2010) 

- Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN; 1998-2018) 
- International Neuropsychological Society (INS; 2004-2015) 

- Experimenteel-Psychologische Onderzoeksschool (EPOS; vooral 1998-2003) 
 

Bijscholing – gevolgd postdoctoraal onderwijs, symposium- en congresbezoek: 
- 22 en 23 juni 2020: Congres ‘Lichaamsgericht werken bij trauma met specifieke focus op 

Sensorimotor Psychotherapy’. 
- 13 mrt. 2020: Workshop ‘Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve 

gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie’ – door Adriaan Sprey. 
- 5 nov. 2019: Workshop ‘Somatische dissociatie & Chronische pijn met EMDR’ – door Sandra Veenstra. 
- 17 okt. 2019: Symposium Affect-Fobie-Therapie: ‘Het zelfbeeld en beeld van de ander. Negatief 

zelfbeeld: een obstakel in de therapie.’ 
- 6 april 2019: 12e EMDR Congres, ‘EMDR voor het leven!’, door Vereniging EMDR Nederland (VEN).  
- 5 april 2019: Workshop EMDR-protocol ‘Woede, Wrok en Wraak’ – door Herman Veerbeek. 
- 9 jan. – 17 apr. 2019: EMDR Vervolgtraining (5 dg) – door Hellen Hornsveld. 
- 17 dec. 2018: VGCT/VEN Webinar ‘Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en 
oplossingen’ – door Hellen Hornsveld. 
- 27 nov. 2018: Vervolg workshop Lichaamsgericht werken bij trauma en overprikkeling – door 

Marlene Koekkoek. 
- 24 nov. 2018: Workshop ACT – (Zelf)compassie – door Jacqueline A-Tjak. 
- 23 nov. 2018: Workshop ACT – Waarden: ‘Voorbij simpelweg bekrachtigen’ – door Jacqueline A-Tjak. 
- 15 nov. 2018: Netwerkavond VEN – twee lezingen door Do Doeksen (‘Toevalstreffer en voer voor 
verder onderzoek’) en Gijs van Vliet (‘Stabilisatie en complexe PTSS: Een heronderzoek’).  
- 22 sept. 2018: Vervolg-workshop ‘Tension and Trauma Releasing Exercises’ (TRE). 
- 16 juni 2018: Introductie-workshop ‘Tension and Trauma Releasing Exercises’ (TRE). 
- 29 mei 2018: Netwerkavond VEN – lezing ‘Werken met somatische dissociatie en chronische pijn 

tijdens EMDR’ – door Sandra Veenstra. 
- 13 mrt. 2018: Workshop Lichaamsgericht werken bij trauma – door Marlene Koekkoek. 
- 9 mrt. 2018: Workshop EMDR bij SOLK – door Yanda van Rood en Carlijn de Roos. 
- 26 jan. 2018: Workshop EMDR en Schematherapie – door Hellen Hornsveld en Annemieke Driessen. 
- 10 nov. – 8 dec. 2017: Affectfobietherapie – inleiding: Kortdurende integratieve psychotherapie 

volgens het model van McCullough (4 dg) – door dr Quin van Dam. 
- 6 en 7 okt. 2017: Tweedaagse Vervolgcursus ACT – door Jacqueline A-Tjak. 
- 21 juni. – 13 dec. 2017: Vervolgcursus 50u Schematherapie (9 dg) – door Theo Verhoeven. 
- 13 juni 2017: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) voor MBCT-trainers – door Centrum voor 

Mindfulness Den Haag (Hende Bauer). 
- 21 april 2017: Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen: ‘Stilte’. 
- 1 april 2017: 10e EMDR Congres, ‘Work in progress’, door Vereniging EMDR Nederland (VEN). 
- 9 dec. 2016: Congres Neuropsychotherapie. 
- 4 en 5 nov. en 16 dec. 2016 en 25 febr. 2017: EMDR-Basisopleiding (4,5 dg) – door prof. dr. A. de 

Jongh en drs. E. ten Broeke. 
- 8 okt. 2016: Oplossingsgerichte therapie: Inleiding – door Mark Crouzen. 
- 6 okt. 2016: Congres ‘Psychotherapie 2026: Wat als de apps op zijn?’. 
- 16 sept. 2016: NVGzP symposium: ‘De veranderende wereld van de GZ- & Klinisch 

(neuro)psycholoog’. 

https://hornsveldpsychologenpraktijk.com/emdr-vervolgtraining/
https://www.psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma/lichaamsgericht-werken-bij-trauma-overprikkeling-verdieping/?id=251
https://www.actcursus.nl/?page_id=49
https://www.actcursus.nl/?page_id=52
https://www.yogalab.nl/evenement/tre-verdiepingsworkshop-01-12-2018
https://www.yogalab.nl/tre-introductie-workshop
https://www.psy-zo.nl/bij-en-nascholing/programma/lichaamsgericht-werken-bij-trauma/
https://gevolgenmodel.nl/scholingsaanbod/workshop-emdr-bij-solk/
https://hornsveldpsychologenpraktijk.com/emdr-en-schematherapie/
http://www.rino.nl/cursus/affectfobietherapie-inleiding?utm_source=aanbod2016&utm_medium=brochure&utm_campaign=aanbod-brochure
http://www.actcursus.nl/?page_id=659
http://www.rino.nl/cursus/schematherapie-0
http://centrummindfulness.nl/programmas-voor-therapeuten/
http://www.stichtingwkk.nl/jaarcongres/programma
http://www.emdrcongres.nl/
http://www.rcsw.nl/neuropsychotherapie/
http://www.emdropleiding.nl/EMDR-basisopleiding.htm
http://www.rino.nl/cursus/oplossingsgerichte-therapie-inleiding
http://www.psychotherapie2026.nl/
http://www.nvgzp.nl/nvgzp-symposium-veranderende-wereld-gz-klinisch-neuropsycholoog/
http://www.nvgzp.nl/nvgzp-symposium-veranderende-wereld-gz-klinisch-neuropsycholoog/
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- 9 sept. 2016: vervolg-workshop ACT: ‘Defusie; Uit je hoofd!’ – door Jacqueline A-Tjak. 
- 22 juni 2016: VvAA congres ‘Zelf aan het roer’. 
- 17-25 juni 2016: Basistraining Emotionally Focused Therapy (EFT; 4 dg) – door Karin Wagenaar en 

Jaap Zoetmulder. 
- 3 juni 2016: 2e Symposium Neuropsychologie: Nieuwe SVT’s in de klinische praktijk. 
- 20 mei 2016: symposium ‘Werken met dromen’ (curriculum Psychodynamiek). 
- 8 april 2016: Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen: ‘Klinisch Redeneren en 

Gedeelde besluitvorming’. 
- 17 mrt. – 27 mei 2016: Opleiding Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT; 9 dg) – door Centrum 

voor Mindfulness Den Haag (Hende Bauer). 
- 18 mrt. 2016: vervolg-workshop ACT: ‘Het Zelf’ – door Jacqueline A-Tjak. 
- 10 en 22 mrt. en 5 april 2016: Cursus ‘Communicatie bij Onverklaarde Klachten’ (3 dg). 
- 22 jan. en 19 febr. 2016: Training ‘Gehechtheids-Biografisch Interview’ – door Sandra den Hollander 

en Greet Kuipers. 
- 2 dec. 2015: workshop ‘Socratisch Motiveren’ – door dr Martin Appelo. 
- 27 nov. 2015: Symposium ‘De ziel van het vak: Contact maken, contact behouden’. 
- 13 nov. 2015: Symposium ‘Effectieve pijnrevalidatie: Wat zijn de psychologische ingrediënten?’ – NIP 

sectie Revalidatie. 
- 10 okt. 2015: 1nP dag. 
- 9 okt. en 6 nov. 2015: NIP Masterclass ‘Starten van een eigen praktijk’ – door Dick Bouman. 
- mrt. – mei 2015: 6 daagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door Ingrid 

Postma en Jacqueline A-Tjak. 
- 10 april 2015: Jaarcongres Klinisch Psychologen & Klinisch Neuropsychologen: ‘Leiderschap’. 
- april 2012 – juni 2015: cursorisch gedeelte KNP-opleiding.  
- mrt. 2005 – jan. 2007: cursorisch gedeelte GZ-opleiding. 
- jaarlijks bezoek van diverse symposia en conferenties, georganiseerd door o.a.: Nederlands Instituut 

van Psychologen (NIP), secties: Neuropsychologie; Revalidatie; Psychologen in 
Algemene/Academische Ziekenhuizen (PAZ); Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN); 
International Neuropsychological Society (INS); 

- okt. 1998 – dec. 2002: Experimenteel-psychologische onderzoeksschool (EPOS), als OiO/EPOS-
studentlid. 

 

Ervaring met het geven van Onderwijs en Supervisie: 
 
Mrt. 2017 – heden: Supervisor Basis Aantekening PsychoDiagnostiek (BAPD), NIP. 

 
Jan. 2009: Certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) o.b.v. sinds 2000 

opgebouwde onderwijservaring (UvA). 
 

2000 – 2015: Docent van de volgende zelf ontwikkelde UvA cursussen (sinds 2005 
i.h.k.v. Master Klinische Neuropsychologie), over de onderwerpen: 
- Klinische Neuropsychologie: Diagnostiek II: werkcolleges en practica 

over neuropsychologische differentiaal-diagnostiek bij dementie, 
depressie en normale veroudering.  
2000-2005 (vóór BaMa): docent: Neuropsychologie van de Veroudering B. 

- Neuropsychologische Revalidatie (v.a. 2005):  
▪ 2005–2009: hoor-/werkcolleges: (multidisciplinaire) interventie-

mogelijkheden bij NAH-patiënten met o.a. executieve dysfuncties, 
mentale traagheid, geheugenstoornissen en emotionele, 
verwerkings- en gedragsproblematiek (primair vs. secundair).  

▪ V.a. 2010 zelf ontwikkelde nieuwe variant: werkcolleges en 
interventiepractica met behandelplan-schrijf-opdrachten en 
rollenspelen/camera-opdrachten met toepassing behandel-

http://www.actcursus.nl/?page_id=50
https://www.vvaa.nl/voor-leden/activiteiten/congres-2016
http://www.eft.nl/eft-relatietherapeuten/trainingen/2016-06-17-basistraining/
http://www.lvmp.nl/events/nieuwe-svts-klinische-praktijk/
http://www.lemion.nl/dromen/
http://www.zonderzorg.nl/pages/nl/jaarcongres
http://www.zonderzorg.nl/pages/nl/jaarcongres
http://centrummindfulness.nl/ons-aanbod-inschrijven/?cursusID=mf-8d
http://www.actcursus.nl/?page_id=54
https://www.medilex.nl/cursussen/communicatie_solk/cursus
http://rorschachvereniging.nl/wp-content/uploads/2015/09/Folder-GBI-1.pdf
http://www.curecare.nl/workshops_inhoud.php?workshops_id=83
http://websites.benecke.nl/ziel/
http://www.actcursus.nl/?page_id=30
http://www.zonderzorg.nl/pages/nl/jaarcongres/verslag-7e-jaarcongres
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protocollen (http://www.neuropsychologischebehandeling.nl/), 
veel casuïstiek en samenwerking met diverse revalidatiecentra. 

- Neuropsychologische Diagnostiek I (Bachelor KNP; 2015): Diagnostisch 
beslissen, met gebruik van statistische methoden (werkcolleges). 
 

2000 – 2015: UvA Supervisor van: 
- ±62 klinische praktijkstages 
- ±47 literatuurscripties/Bachelor-theses 
- ±30 werkstukonderzoeken/Master-theses  

(div. neuropsychologische onderwerpen, evt. i.s.m. praktijkinstellingen) 

 
2011 – 2016: 

 
OLVG Supervisor van 10 Master-KNP-stagiaires en van 5 GZ-psychologen 
i.o. 
 

Vooral in 2003 en 2004: Ontwikkelen onderwijsprogramma Klinische Neuropsychologie i.h.k.v. 
de Bachelor-Master (BaMa)-structuur, met beantwoording aan de 
vooropleidingseisen van de GZ-opleiding. 

 
Okt. 2004: 

 
Docent van onderdeel over neuropsychologische diagnostiek binnen het 
blok ‘Ouderen’ van de GZ-opleiding, RINO Groep, Utrecht. 

 
 
Ervaring met het verrichten van Wetenschappelijk Onderzoek: 
 
Jan. 2009 – sept. 2011: Coördinator Geheugencluster UvA, Programmagroep Psychonomie. 

 

2006 – 2012/2013: Begeleiding van AiO drs Anne Rienstra op het project Improving the early 
diagnosis of Alzheimer’s disease and other dementias  
Promotor prof. dr Ben Schmand; i.s.m. AMC e.a. ziekenhuizen. 
 

2004 – 2015: Vervolgonderzoek n.a.v. promotieonderzoek naar de vroegdiagnostiek 
van dementie (i.h.k.v. aanstelling Universitair Docent, UvA, 2003-2015):  
- Ontwikkeling gecomputeriseerde neuropsychologische testbatterij.  
- Afname batterij in div. klinische instellingen bij van dementie 

verdachte patiënten (bij > 250 patiënten).  
- Afname bij niet-demente oudere controleproefpersonen (m.m.v. 

diverse werkstukstudenten; N=±400; excl. 63 herhaald geteste ppn). 
- Ontwikkeling van normen en onderzoek naar psychometrische 

eigenschappen van de tests. 
 

Okt. 1998 – dec. 2002: 
(promotie: 30-1-2003) 

Promotieonderzoek binnen NWO prioriteitsprogramma ‘Geheugen-
processen en Dementie’. Promotores en standplaatsen:  
- jan. 2000 – dec. 2002: prof. dr Jeroen G.W. Raaijmakers (UvA, 

Programmagroep Psychonomie);  
- okt. 1998 – dec. 1999: prof. dr Cees Jonker (Vrije Universiteit, LASA); 

 

Jan. – juli 1998: Afstudeeronderzoek Neuro- & Revalidatiepsychologie (KUN).  
Supervisor: prof. dr Herman H.J. Kolk. 

Titel scriptie: Werkwoordsvervoegingen bij schizofrenie: De rol van 
het declaratieve en het procedurele geheugen. 

http://www.neuropsychologischebehandeling.nl/
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Publicaties: 
Zie ook deze overzichten met link naar artikelen zelf: Google Scholar of ResearchGate. 

Spaan, P.E.J. (in revision). Verwerking en acceptatie van de onzichtbare gevolgen van multiple CVA’s: 

Neuropsychotherapie in de praktijk.  

Spaan, P.E.J. (2016). Een verbale-omschrijvingen-variant van de Boston Naming Test: Verbeterde 

detectie van woordvindproblemen bij normale veroudering en de ziekte van Alzheimer. 

Tijdschrift voor Neuropsychologie, 11(3), 227-248. 

Spaan, P.E.J. (2016). Cognitive decline in normal aging and early Alzheimer's disease: A continuous or 
discontinuous transition? A historical review and future research proposal. Cogent Psychology, 
3: 1185226. http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2016.1185226 

Meyer, S.R.A., Spaan, P.E.J., Boelaarts, L., Ponds, R.W.H.M., Schmand, B., & de Jonghe, J.F.M. (2016). 
Visual associations cued recall: A paradigm for measuring episodic memory decline in 
Alzheimer’s disease. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 23(5), 566-577. DOI: 
10.1080/13825585.2015.1132667 http://dx.doi.org/10.1080/13825585.2015.1132667 

Spaan, P.E.J. (2016). Episodic and semantic memory impairments in (very) early Alzheimer’s disease: 
The diagnostic accuracy of paired-associate learning formats. Cogent Psychology, 3: 1125076.
 http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2015.1125076 

Spaan, P.E.J. (2015). Episodic and semantic memory functioning in very old age: Explanations from 
executive functioning and processing speed theories. Cogent Psychology, 2: 1109782. 
http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2015.1109782 

Rienstra, A., Groot, P.F.C., Spaan, P.E.J., Majoie, C.B.L.M., Nederveen, A.J., Walstra, G.J.M., de Jonghe,  
J.F.M., van Gool, W.A., Olabarriaga, S.; Korkhov, V., & Schmand, B. (2013). Symptom validity 
testing in memory clinics: Hippocampal-memory associations and relevance for diagnosing MCI. 
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35(1), 59-70. 

Spaan, P.E.J. (2012). Cognitieve achteruitgang bij normale veroudering en de ziekte van Alzheimer: 
Een continue of discontinue overgang? Tijdschrift voor Neuropsychologie, 7(1), 3-15. 

Spaan, P.E.J., & Bouma, A. (2012). Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG). In A. Bouma, J. 
Mulder, J. Lindeboom, & B. Schmand (Eds.), Handboek neuropsychologische assessment (2nd 
ed.) (pp. 791-808). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. 

Spaan, P.E.J. & Bouma, A. (2012). Visuele Associatie Test (VAT). In A. Bouma, J. Mulder, J. Lindeboom, 
& B. Schmand (Eds.), Handboek neuropsychologische assessment (2nd ed.) (pp. 283-296). 
Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. 

Spaan, P.E.J., & Raaijmakers, J.G.W. (2011). Priming effects from young-old to very old age on a word-
stem completion task: Minimizing explicit contamination. Aging, Neuropsychology, and 
Cognition, 18(1), 86-107. 

Spaan, P.E.J., & Dolan, C.V. (2010). Cognitive decline in normal ageing and early Alzheimer’s disease: 
A continuous or discontinuous transition? Behavioural Neurology, 23(4), 203-206.  

Rienstra, A., Spaan, P.E.J., & Schmand, B. (2010). Validation of symptom validity tests using a ‘child 
model’ of adult cognitive impairments. Archives of Clinical Neuropsychology, 25, 371-382.  

Rienstra, A., Spaan, P.E.J., & Schmand, B. (2009). Reference data for the Word Memory Test. Archives 
of Clinical Neuropsychology, 24, 255-262.  

Spaan, P.E.J., Raaijmakers, J.G.W., & Jonker, C. (2005). Early assessment of dementia: The contribution 
of different memory components. Neuropsychology, 19(5), 629-640.  

Spaan, P.E.J., Raaijmakers, J.G.W., & Jonker, C. (2003). Alzheimer’s disease versus normal ageing: A 
review of the efficiency of clinical and experimental memory measures. Journal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology, 25(2), 216-233. 

Spaan, P.E.J. (2003). Vroeg-diagnostiek van dementie: De bijdrage van verschillende 
geheugencomponenten. Neuropraxis, 7(4), 103-109. 

 
Reviewer (onregelmatig, op uitnodiging; 2003-2013): Journal of Clinical and Experimental 
Neuropsychology; Aging, Neuropsychology and Cognition; The Clinical Neuropsychologist; Journal of 
the International Neuropsychological Society; Archives of Clinical Neuropsychology; European Journal 
of Neurology. 

http://scholar.google.nl/citations?user=jeAL8zYAAAAJ&hl=nl
https://www.researchgate.net/profile/Pauline_Spaan/publications
https://www.tvnp.nl/scripts/shared/artikel_pdf.php?id=NP-11-3-02
http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2016.1185226
http://dx.doi.org/10.1080/13825585.2015.1132667
http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2015.1125076
http://dx.doi.org/10.1080/23311908.2015.1109782
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Onderzoekspresentaties en (overige) lezingen: 
- Amsterdam, 11 juli 2013: International Neuropsychological Society (INS): Differentiating between 

early Alzheimer’s Disease and normal aging at very old age using a verbal description variant of the 
Boston Naming Test. (poster presentation). 

- Oslo, Noorwegen, 27 juni 2012: International Neuropsychological Society (INS): A verbal description 
variant of the Boston Naming Test: Improved detection of word finding difficulties in normal aging. 
(oral/paper presentation). 

- Amsterdam, 5 april 2012: UvA Stage-supervisorendag Klinische Psychologie & Klinische 
Neuropsychologie: Vroegdiagnostiek van dementie: Verbeterde sensitiviteit en specificiteit  
met UvANeuroTest.nl. (Incl. diverse presentaties in 2012 bij stands op binnenlandse symposia). 

- Amsterdam, 15 sept. 2011: UvA PsyPoli (http://www.psypoli.nl/): De mogelijkheden en 
onmogelijkheden van neuropsychologisch onderzoek bij cliënten met angst- en 
stemmingsproblematiek. (mondeling; op uitnodiging) 

- Amsterdam, 4 febr. 2011: GERION-symposium “Depressie en Apathie versus Levenslust en leven in 
de brouwerij”: Apathie: analyse vanuit neuropsychologische invalshoek (invited speaker). 

- Amsterdam, 24 sept. 2010: 2th European Congres of the Federation of European Societies for 
Neuropsychology. Cognitive decline in normal ageing and early Alzheimer’s disease: A continuous or 
discontinuous transition? (oral/paper presentation). 

- Amsterdam, 22 sept. 2010: 2th European Congres of the Federation of European Societies for 
Neuropsychology. Episodic and semantic memory impairments in preclinical Alzheimer’s disease: 
Improving sensitivity and specificity of assessment (poster presentation). 

- Krakow, Polen, 3 juli 2010: International Neuropsychological Society (INS): Cognitive decline in 
normal ageing and early Alzheimer’s disease: A continuous or discontinuous transition? (paper 

presentation). 
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