




Neuropsychologisch 
onderzoek (NPO) na een SAB 

Anne M. Buunk 
Neuropsycholoog UMCG 
Wetenschappelijk onderzoek gevolgen SAB 
 



Waarom? 



Ik wil graag weer aan het 
werk! 
 
 
Ik ben erg moe en 
prikkelbaar. Ik kan slecht 
tegen drukke 
omgevingen.  
 
 
Ik kom tot minder en kan 
minder goed twee 
dingen tegelijk doen. 
 
 
 
 
 
 
 





Presentator
Presentatienotities
https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw



Cognitieve problemen  70% 
Vermoeidheid    66% 
Emotioneel labiel   44% 
Hoofdpijn     37%  
Angst/somberheid   25%  
 





Patiënt 

Partner, kinderen 

Tests 

Vragenlijsten 

Rapport 

Nagesprek 



Cognitieve domeinen  
 Geheugen 
 Aandacht/tempo  
 Taal 
 Visuoconstructieve functies 
 Executieve functies 
 Sociale cognitie 





Cognitieve domeinen  

 Geheugen 
 Aandacht/tempo  
 Taal 
 Visuoconstructieve functies 
 Executieve functies 
 Sociale cognitie 

Presentator
Presentatienotities
5.20 hier.





Geheugen 

Inprenting Terughalen Herkennen 



Geheugen 

Verbale en visuele informatie 
 
Werkgeheugen 



Executieve functies  

Reguleren 
Initiëren 

Plannen 
Controleren 

…. in complexe situaties 



Executieve functies  

 Moeite met plannen maken 
 Geen initiatief hebben 
 Chaotisch zijn 
 Fouten niet opmerken en corrigeren 
 Moeite met overzicht houden 



Sociale cognitie 
Alle processen die nodig zijn om: 
 
  sociale informatie goed waar te 

nemen 
 
 
  gedachten, gevoelens, intenties 

etc. van anderen te begrijpen 
 

 
  aan de hand daarvan eigen 

gedrag te reguleren 



Zelf:  
 Ik voel me anders 
 Ik ben sneller boos 
 Ik vind van niet, maar 
mijn vrouw … 
 
 
Partner/familie: 
 Het interesseert hem 
niet meer 
 Zijn karakter is veranderd 
 Zij kan zich minder goed inleven 





Complexe taken  

Vertraagd tempo 

Verminderde mentale belastbaarheid 

Vermoeidheid 



Vermoeidheid 



Anders dan gewoon moe 
 
 
Beïnvloed door andere factoren 
 
 
 
Beperkend voor dagelijks leven 



 De vermoeidheid zit in mijn hoofd. 
 
Ik ben sneller moe en kan me dan minder goed 
concentreren.  
 
 De vermoeidheid komt plotseling op, ik kan het niet 
goed voorspellen. 
 
 Rust nemen helpt niet altijd.  
 
 Dingen die me extra moe maken: verjaardagen, 
gesprekken met meer mensen, vergaderingen.  



Natuurlijk niet alleen testen …  



Gevoelens van angst, 
somberheid 

Cognitief functioneren 

Fysieke klachten 

Bijwerkingen medicatie 

SAB 

Overbelasten 

Onderbelasten 



Gevoelens van angst, 
somberheid 

Cognitief functioneren 

Fysieke klachten 

Bijwerkingen medicatie 

SAB 

Overbelasten 

Onderbelasten 

COPING 



Gesprekken en vragenlijsten 





Na SAB hoge scores op …  

 Mentale vermoeidheid 
 Impact op functioneren 
 Gevolgen in het dagelijks leven 



Ik wil graag weer aan het 
werk! 
 
 
Ik ben erg moe en 
prikkelbaar. Ik kan slecht 
tegen drukke 
omgevingen.  
 
 
Ik kom tot minder en kan 
minder goed twee 
dingen tegelijk doen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bijv: geheugentekorten, 
dus afspraken 
opschrijven 
 



Ik wil graag weer aan het 
werk! 
 
 
Ik ben erg moe en 
prikkelbaar. Ik kan slecht 
tegen drukke 
omgevingen. 
 
 
Ik kom tot minder en kan 
minder goed twee 
dingen tegelijk doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijv: door vertraagd 
tempo in complexe 
taken.  



Ik wil graag weer aan het 
werk! 
 
 
Ik ben erg moe en 
prikkelbaar. Ik kan slecht 
tegen drukke 
omgevingen. 
 
Ik kom tot minder en kan 
minder goed twee 
dingen tegelijk doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijv: tekorten in 
executieve functies die 
dat kunnen verklaren. 



Conclusies 

NPO kan duidelijkheid geven over verband tussen:  
 
Cognitieve klachten  
Vermoeidheid 
 Psychische klachten 
Angst 
Somberheid 
 Omgaan met (coping) 
 Cognitieve stoornissen 

SAB 



En dan? 



Na mijn SAB …  

… zijn we dichterbij elkaar gekomen  
 
…. geniet ik van kleine dingen 
 
… zie ik alles relatiever 
 
… doe ik veel meer wat ik leuk vind, niet wat moet. 




	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Neuropsychologisch onderzoek (NPO) na een SAB
	Waarom?
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Cognitieve domeinen	
	Dianummer 12
	Cognitieve domeinen	
	Dianummer 14
	Geheugen
	Geheugen
	Executieve functies 
	Executieve functies 
	Sociale cognitie
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Natuurlijk niet alleen testen … 
	Gevoelens van angst, somberheid
	Gevoelens van angst, somberheid
	Gesprekken en vragenlijsten
	Dianummer 30
	Na SAB hoge scores op … 
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Conclusies
	En dan?
	Na mijn SAB … 
	Dianummer 38

