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Neuropsychologische veranderingen bij 
LGG: oorzaken (Soffietti, 2010) 

• tumor 
• epilepsie 
• oedeem vorming 
• behandeling (operatie / chemotherapie / 
radiotherapie / hormoontherapie / anti-epileptica) 
• psychische ‘distress’ 

– diagnose 
– ervaren beperkingen 
– onzekerheid  
 



Neuropsychologische veranderingen 
LGG (Boele, 2015; van Loon, 2015; Gehrke, 2013; Ford, 2012; Soffietti, 
2010 )  

 
• cognitieve stoornissen: 19 tot 83% 
 m.n. geheugen, executief functioneren, 
 mentaal tempo, concentratie 
• angst- en stemmingsstoornissen: 5 tot 48% 
• gedragsveranderingen: ? 
• vermoeidheid: 25 tot 90% 
• QoL op lange termijn: overall goed 
   subgroep laag: wie? 
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Pathologie (ICD) 

Structuur 
functie 

Activiteiten 
 

Maatschappelijke 
participatie  

Omgeving Persoonlijke factoren 

Referentiekader: ICF model  (WHO) 
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Hersentumor 

Hemiparese 
Geheugenstoornis 

Depressie 

 
 

Lopen 
Autorijden 
Afspraken  
nakomen 

 
 

Gezin 
Dagbesteding 

Sociale activiteiten 

Familie, werkgever Leeftijd, copingstijl 
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Neuropsychologische diagnostiek: meer 
dan alleen testen cognitieve functies 
 

• veranderingen in cognitie / emotie / gedrag  
• gevolgen van deze veranderingen op activiteiten- 
en participatieniveau 
• invloed van omgevingsfactoren en 
persoonlijkheidsfactoren  
 

• clinical decision making: tumor specifiek en gericht 
op gevolgen  
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Neuropsychologische behandeling (Bergo, 
2016; Day, 2016) 

  
• weinig onderzoek naar behandelmogelijkheden 
• behandeling vergt veel inspanning van patiënt 
• wordt door patiënt en naaste als zeer waardevol geduid 
 
• behoefte aan neuropsychologische begeleiding pt en 
naasten wordt vaak gemist 
• inzet van psychologie mn gericht op palliatieve zorg 

 
 

 
 



Inzet neuropsychologie (Day, 2016) 

verwijs alle patiënten gedurende het behandeltraject (ipv na) 
 

• screening cognitie / emotie / gedrag / ervaren beperkingen 
•  hulpvraag neuropsychologie? 
•  zo ja: mogelijkheden voor behandeling / begeleiding? 

– psychoeducatie 
– cognitieve revalidatie: compensatie / aanpassing omgeving 
– coping 
– angst / stemming 
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In ontwikkeling: stepped care 
neuropsychologie bij LGG 

uitgangspunt: ALASCA studie (Moulaert, 2014) 

• na hartstilstand kan hersenletsel optreden 
• vroege interventie gericht op informatie & educatie over 

hersenletsel en mogelijke gevolgen voor patient en 
partner, cognitieve screening, gerichte doorverwijzing 

• 1 tot 6 consultaties door geschoolde verpleegkundige 
• informatiefolder 
• 52% ontving 1 consultatie (gem 1.8) 
• na 1 jr: hogere QoL, minder angst, minder somberheid 
• snellere terugkeer naar werk 
• kosteneffectief tov care as usual 
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In ontwikkeling: stepped care 
neuropsychologie bij LGG 

• informatiefolder veranderingen cognitie / emotie /    
     gedrag bij LGG 
• consultatie geschoolde verpleegkundige 

– doornemen folder 
– screening neuropsychologsiche klachten mbv 

screeningslijst 
– indicatie verwijzing neuropsycholoog? 

• neuropsycholoog: diagnostiek en behandeling 
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Toekomstplannen  

 

• ontwikkeling stepped care neuropsychologie 
• evaluatie stepped care 
• ontwikkeling predictief model neurocognitieve 

schade door multimodale behandeling van LGGs 
 

samenwerking Oncologiecentrum/ Maastro / 
Expertise Centrum Hersenletsel Limburg  
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