
HersenletselCongres 2013 – 5 november Cluster A – Rudolf Ponds 

1 

Neuropsychotherapie: een aparte kunde? 

Cluster A 

Rudolf Ponds 

Neuropsychotherapie: een aparte kunde? 

 

HersenletselCongres 2013 

Ede, 5 november 2013 

 

Prof. dr. Rudolf Ponds, klinisch neuropsycholoog 

MUMC - Maastricht Universitair Medisch Centrum (afdeling 
Medische Psychologie) 

Adelante Revalidatiecentrum (afdeling Hersenletsel) 



HersenletselCongres 2013 – 5 november Cluster A – Rudolf Ponds 

2 

… de praktijk… 

§  Man, 74 jaar, aneurysma frontaal, ex-ADELANTE. Gepensioneerd chemicus. Zelf geen 
klachten, ‘men zegt ik altijd gelijk wil hebben en dat klopt wel’. Eega (bekend met 
depressies, thans suïcidale gedachten): nog meer gesloten, geen contact, zeer 
dwingend, geheugenproblemen (matig inzicht – veel irritaties). Dochter 6 jaar 
geleden overleden, zorg over welzijn kleinkinderen (schoonzoon wil niet veel 
contact). 

§  Vrouw, 43, ‘dubieus CVA’, snel overvraagd, ‘controledwang’, cognitieve en fysieke 
klachten. Echtgenoot: 3 jaar geleden hersentumor, bijna overleden, nu ‘botter en 
killer’, advocaat – zaak kwijt, wil ‘totale vrijheid’ (neem mijn kansen), overschreeuwt 
pijnlijke verlies van werk en status. Verkilde relatie, hij overtroeft haar verbaal, 
patiënte heeft hem 2 jaar verzorgd en heeft baan verloren. 
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… de praktijk… 

§  Man, 29 jaar, ernstig hersentrauma (18), ex- ADELANTE, beschermd wonen, VG (voor 
trauma): drugs, kleine criminaliteit, beperkt inzicht, cognitieve stoornissen, agressie, 
externaliserend, slechte relatie met vader (inperkend), sociale werkplaats. Wil meer 
zelfstandigheid: conflict met zorgverleners en ouders. Relatie met zwakbegaafd 
meisje (samen kind van 3). Fors cannabisgebruik, agressie naar schoonouders en 
zorgverleners, ‘ingeperkt geheugen’. Voelt zich somber en niet begrepen (krijg geen 
kans). Ernstig ‘zorgprobleem’.  

§  Man, 34 jaar, elektrocutie, cognitieve klachten. Perfectionist, harde werker, 
arbeidsintegratie-adviseur. Terugkeer werk? Lost alles alleen op, boos op werkgever 
(gaat me lozen), angst verlies baan, cognitieve klachten en dwangmatigheid 
nemen toe, wil ‘oefenen’. Eega: ‘oh, oh, … ons huis!!!!. 
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… wat doe ik nu… 

Problemen (overwegend late gevolgen):  

(Premorbide) persoonlijkheid, angst toekomst (wat kan ik nog,  

zoeken naar houvast, nieuwe identiteit), depressieve klachten,  

Prikkelbaarheid, inzicht beperkt, relatie- en gezinsproblemen,  

……. relatief weinig aandacht voor cognitieve klachten 

 Therapie: 

cognitieve revalidatie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie, systeemtherapie, 

In elk geval ‘eclectisch’, ….??? of is dit nu neuropsychotherapie??? 

Protocollair: 

Slechts op onderdelen (bv. psycho-educatie dementie), eindpunten niet altijd scherp 
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… probleemstelling … 

Wat is nu neuropsychotherapie? 

(1)  Psychotherapie met ‘hersenletsel-aanpassingen’? 

    

(2) Eigen therapievorm waarbij wel overlap? 
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… bronnen en ‘historie’ … 
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1999 2001 2010 

2010 

Definities Klonoff en Judd 

Judd (1999): 

Neuropsychotherapy is the use of neuropsychological knowledge in 
the psychotherapy of persons with brain disorders.  

(1) CRASS  Concrete 

  Repetitive   

  Accessible 

  Slow 

  Structured 

(2) Belang family/community 

(3) Awareness / ziekte-inzicht 
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Definities Klonoff en Judd 

Klonoff (2010): 

“Psychotherapy after brain injury” …. the collaborative working relationships 
between a psychotherapist and a brain-injured patient, with the goals of increasing 
the patient’s awareness of, acceptance of, and realism about his or her 
predicament.  

 ... the psychotherapist educates and supports the patient’s family and community 
connections, so as to facilitate the patient’s renewed sense of identity, hope and 
meaning. 

 

… the psychotherapist … a facilitator of change 

 

NIEUWE IDENTITEIT 
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Model Fasotti 
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Neuropsychotherapie? 
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Stand van zaken … 

¤  Behandeling cognitieve stoornissen 
§  relatief veel onderzoek, 20-30 jaar, groepsstudies 

§  matig-voldoende evidence-based (Cirerone) 

§  sterke focus op één stoornis 

¤  Behandeling niet-cognitieve stoornissen (emotie & gedrag) 
§  weinig onderzoek, 10-15 jaar, veel single-case 

§  nauwelijks evidence-based, meer ‘best clinical practice’ 

§  Multi-insteek al dan niet gecombineerd met medicatie 

Klinische praktijk:  vooral vraag begeleiding/behandeling niet-
 cognitieve problemen 
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Stand van zaken … 

Voorbeeld boek Klonoff (2010)  

 

Aantal referenties: 641 

 

 

Diagnostiek (kenmerken patiënt/omgeving, beloopstudies, instrumenten) en 

overig (modellen, beschrijvingen programma’s, boeken, etc):  603 

 

Behandelstudies (effect van methode y op kenmerken x bij patiënten z): 38 ! 
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Wanneer is (neuro)psychotherapie aan de orde? 
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n  Emotionele labiliteit 
n  Affectvervlakking 
n  Verhoogde prikkelbaarheid (rol van vermoeidheid!) 

n  Euforie/manie 
n  Angst- en spanningsklachten (secundair?) 

n  Depressiviteit, stemmingsklachten (secundair?) 

n  Dwangstoornissen (obsessiviteit, compulsiviteit) 
n  Decorumverlies, sociaal onaangepast gedrag  
n  Impulsiviteit 
n  Agressie 
n  Verminderde initiatiefname, apathie/inertie 
n  Ontremming (verbaal, sexueel, eten/drinken) 
n  Perseveratie, stereotypie, imitatiegedrag 

Verandering 
karakter? 

Waarvoor neuropsychotherapie?  

Ede, 5 november 2013 
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… (neuro)psychotherapie uniek ? … 
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Emotionele- en gedragsproblemen bij hersenletsel (Gianotti 1993): 

1.  Neurologische factoren (aard en omvang laesies – cognitieve 
stoornissen, neuro-endocrinologische veranderingen, primaire emotionele 
stoornissen) 

2.  Psychologische factoren (coping met verlieservaring: verwerking en 
acceptatie, premorbide persoonlijkheid) 

3.  Psychosociale factoren (wegvallen van werk, dagbesteding en sociale 
netwerk) 

Bijdrage neurologische factoren / ‘organiciteit’ maakt het complex en 
uniek (en anders dan ‘aangepaste’ psychotherapie)! 

… (neuro)psychotherapie uniek ? … 
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Ook uniek:  
 
specifieke thema’s die bijna altijd tegelijkertijd aan bod moeten komen 
 
1.  een nieuwe identiteit 
2.  cognitieve stoornissen die het leren beperken 
3.  ziekte-inzicht 
4.  acceptatie 
5.  neuro-educatie 
6.  systeem 
7.  ADL functioneren 
8.  cognitieve revalidatie (training en compensatie) 
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... nieuwe ‘identiteit’ ... 

1. “Controleverlies” 

2. “Strijd” 

3. “Beheersing” 

4. “Aanvaarding” 

P 

 
HL 

P 

P 

P 
 

HL 

HL 

HL 

P= persoon, HL= hersenletsel 
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... en dat geldt ook voor de familie ... 

1. “Controleverlies” 

2. “Strijd” 

3. “Beheersing” 

4. “Aanvaarding” 

P 

 
HL 

P 

P 

P 
 

HL 

HL 

HL 

Naasten/systeem 
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… cognitieve stoornissen … 
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Aandacht, geheugen, planning en evaluatie, taalbegrip, ….. 
 
1.  praktische aanpassingen (veel bekend): 

  
 memorecorder, tekeningen, teksten, huiswerk,  
 korte sessies, minder onderwerpen, herhaling, …. 

 
 
 
2.  is leren/veranderen mogelijk (nauwelijks onderzoek): 

zelfreflectie, abstract denken, zwart-wit/rigide denken,  
externaliseren, TOM …?  

 

… leren … 
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Neuropsychotherapie? 
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Heb ik een probleem dan?  

 - inzicht niet gelijk voor alle restverschijnselen of levensgebieden 

  bv  - fysieke beperkingen wel, cognitieve en gedragsproblemen niet 

  - niet meer de administratie, wel autorijden 

 

 

Wie heeft het probleem? 

 - “sinds mijn hersenletsel is mijn vrouw ook nog zo veranderd” 

 - “ik kan er niet mee leven, hij wel” 
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… ziekte-inzicht … 

 

Influential pyramid hierarchal clinical model of Crosson et al. 
1989. Thus far: not confirmed by research/no validation. 

 deficit problem condition 

no awareness 

intellectual awareness X 

emergent awareness X X 

anticipatory awareness X X X 

With psychological denial as a potential barrier to awareness 
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… ziekte-inzicht … 
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Piramide model Crosson Patient types Prinsen Focus interventie 
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… ziekte-inzicht … 

De voorbijganger 

 

Iemand probeert je wat te verkopen, 

Je snapt niet waarom, waarvoor.  

Ze overtuigen je niet 

(e.g. Tell Sell) 

 

Patiënt: geen probleem, geen wens voor behandeling/bemoeienis, niet 
gemotiveerd  

Geen ziekte-inzicht 

Basis houding: geen discussie, niets opdringen 
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… ziekte-inzicht: rol behandelaar… 
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De zoeker 

Je zoekt naar een auto in verschillende  

showrooms, de verkoper begint te pushen in  

plaats van je vragen te beantwoorden, je raakt  

geirriteerd en verlaat de showroom 

  

Patiënt: herkent een deel van de problemen, maar zeker niet alle, wil wel advies 
en hulp maar is niet altijd gemakkelijk te overtuigen van de voorgestelde 
behandeling of de voorgestelde volgorde (ergo OK, maar psycholoog zeker niet) 

Gedeeltelijk ziekte-inzicht 

Basis houding: positief over het ‘zoekgedrag’, maar push niet 
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… ziekte-inzicht: rol behandelaar… 

De klant 

 

Je zoekt een nieuwe keuken, je hebt al  

een ontwerp, zoekt vooral (technische)  

ondersteuning bij de uitvoering en details 

 

 

Patiënt herkent het probleem, heeft duidelijk hulpvragen, wil actief aan de 
slag en is gemotiveerd. 

Goed ziekte-inzicht 

Basis houding: coach, help met verder verhelderen, geef suggesties, …. 
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… ziekte-inzicht: rol behandelaar… 
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… acceptatie van het onverwachte … 
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-  Vaak pas na stoppen revalidatie (… zolang ik train is er hoop …) 

-  Ik kan iets niet meer à verliesverwerking à acceptatie = verandering 

-  Oude oplossingen volstaan niet meer, ik ‘accepteer’ nieuwe oplossingen 

-  Motivational interviewing: 

-  Socratische dialoog 
-  Interne motivatie versterken  

 voor verandering 
-  Identificeren van betekenisvolle 

 doelen 
 

 

Prochaska & Diclemente 2005 

… educatie … 
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-  Onderschat niet hoe weinig mensen 
weten, ook na vele dokters en xx-logen 

-  Onderschat niet dat patiënt en 
omgeving niet hetzelfde denken en 
weten 

-  Onderschat niet hoe moeilijk het is 
ingewikkelde dingen eenvoudig uit te 
leggen 

-  Er beklijft maar een ‘fractie’, zorg dat 
het de juiste fractie is 

-  Kracht van metaforen 
-  Zie voorlichtingsmateriaal ACHN 

(protocollen website) 
-  …….. 
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… systeem … 
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Altijd:    (1) systeem lijdt mee 
   (2) systeem als co-therapeut 
   (3) systeem als ‘contra-therapeut’: 

 
Niet-adaptieve verzorgers:   

 niet begrijpen of accepteren 
 confronteren of negeren, hoge mate van Expressed Emotions 
 (kritisch, overbetrokken à versterkt probleemgedrag) 

 
Verzorgende verzorgers:   

 nemen zoveel mogelijk uit handen van de patiënt 
 sterk gericht op praktische zaken, zien partner als patiënt/kind 

 
Onderstenende verzorgers:   

 aanpassen aan niveau patiënt, patiënt is primair partner 
 superviseren ipv overnemen 
 kalmte, geduld 

… alledaagse functies … 
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Verbeteren ADL functioneren, i.h.b. cognitieve aspecten 
 
-  Kan erg ondersteunend zijn voor patiënt, zelfredzaamheid 
-  Cognitieve training: compensatie of functietraining (bv WM 

training 
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Bruikbare psychotherapievormen 

Gedragstherapie ‘oude stijl’ 

- bv. exposure in vivo of imaginair bij vermijding (als CGT geen optie is) 

- vrijwel geen onderzoek  
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Bruikbare psychotherapievormen 
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Cognitieve gedragstherapie 

 

Hersenletsel genereert vaak negatieve cognities over toekomst/zelf 

 

Prototypische denkfout: catastroferen over wat men niet meer kan 

 

Denkpatronen veranderen 

 

Biedt veel structuur, “schematisch” en stapsgewijs 

 

Vrijwel geen onderzoek bij NAH 
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Gebeurtenis 
Mensen nemen 
je dingen uit 
handen 

 
Gevoelens 
Ellendig, 
eenzaam  

 

Gedachten 
Ze vinden me 
niks meer 
waard  

 
Gedrag 
Niets meer 
buiten huis 
ondernemen 
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Bruikbare psychotherapievormen 

Cognitieve gedragstherapie: veel ‘light versies’ mogelijk 

bv. 4 G schema: 

Uitdagen: 
Vraag 1:  Wat is het effect van mijn gedachten op mijn gevoel en gedrag?  
Vraag 2:  Is wat ik denk echt waar? Of kan ik ook anders tegen die gebeurtenis  

  aankijken? 
Vraag 3:  Hoe zou ik willen reageren (gewenst gevoel en gedrag)? 
Vraag 4:  Welke realistische gedachten kunnen mij 
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Bruikbare psychotherapievormen 

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

•  Pogingen het probleem te controleren/op te lossen  

 werkt niet, leren accepteren 

•  Leren openstellen voor alle ervaringen en gevoelens die zich voordoen 

•  Vanuit perspectief IK-HIER-NU zaken bekijken  

•  Exploreren kernwaarden van de patiënt en de obstakels voor het naleven ervan. 

•  Patiënt wordt gestimuleerd om zijn/haar waarden en doelen na te streven 
ongeacht vervelende emoties en/of gedachten 

Acceptatie is lastig na lang gericht te zijn geweest op verbetering/verandering (geldt 
voor patiënt zelf, familie, behandelaren) – daarvoor lijkt ACT een goede optie   
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Bruikbare psychotherapievormen 

ACT versus CGT 

 

CGT: focus op controleren van gedachten en gevoelens 

versus 

ACT: focus op leren leven met gedachten, voelen/ervaren van 

   emoties en lichamelijke sensaties zonder oordeel/vermijding.  

 

CGT: veranderen vorm/frequentie gedachten en gevoelens 

versus 

ACT: veranderen functie gedachten en gevoelens 
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Bruikbare psychotherapievormen 

Oplossingsgerichte therapie 

 

•  Gericht op krachten en competenties van de patiënt waardoor er hoop 

en empowerment kan ontstaan 

•  Gericht op gewenste toekomst 

•  ‘Ga door of doe meer van wat werkt’ i.p.v.  

 ‘denk/doe iets anders’ 

•  Ziekte-inzicht minder noodzakelijk 

Klaver & Bannink,(2010) Tijdschrift voor Neuropsychologie, jaargang 5, nr.2 

 

 

Relatie- en gezinstherapie 
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… terug naar de probleemstelling … 

Wat is nu neuropsychotherapie? 

(1)  Psychotherapie met ‘hersenletsel-aanpassingen’? 

    

(2) Eigen therapievorm waarbij wel overlap? 
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… terug naar de probleemstelling … 

Eigen therapievorm waarbij wel overlap   WERK AAN DE WINKEL!!! 
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(1)  Kennis van 2 werelden: neuropsychologie en psychotherapie 

(2)  Patiënt aangetast in het centrale instrument om te profiteren van 
interventies, cognitieve beperkingen zijn stoorfactor  

 
(3)  Specifieke thema’s die bijna altijd tegelijkertijd aan bod moeten 

komen (ic. nieuwe identiteit, ziekte-inzicht, acceptatie, neuro-
educatie, systeem, ADL functioneren, cognitieve revalidatie 


