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informatiebrief teleneuropsychologie 30.03.2020 
 

Geachte collega, 

 

Om tegemoet te komen aan de vraag naar teleneuropsychologie hebben wij een aantal 
informatiebronnen gebundeld en een lijst gemaakt met bekende neuropsychologische testen die 
telefonisch of via een videogesprek afgenomen kunnen worden.  

 

Wij hopen dat u in goede gezondheid bent en wensen u het allerbeste in deze onzekere tijden. 

 

Hella Thielen, Lies Welkenhuyzen en Prof. dr. Céline Gillebert 

Onderzoekseenheid Brein en Cognitie (KU Leuven) en Centre for Translational Psychological Research (TRACE) 
 

 

Vlaamse richtlijnen, bronnen en tools met betrekking tot telepsychologie 
 

- De richtlijnen van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (VVKP):  
https://vvkp.be/update-coronavirus-covid-19-implicaties-en-rol-voor-de-praktijk-van-psychologen 

- Bronnen en tools voor klinisch psychologen opgesteld door de VVKP: 
https://vvkp.be/bronnen-en-tools-voor-klinisch-psychologen-mbt-covid-19 

- De richtlijnen van de Psychologencommissie: 
https://www.compsy.be/nl/coronavirus 

 

Engelstalige richtlijnen, bronnen en tools met betrekking tot 
teleneuropsychologie 

 
- Aanbevelingen van The Inter Organizational Practice Committee (IOPC): 

https://static1.squarespace.com/static/50a3e393e4b07025e1a4f0d0/t/5e8260be9a64587cf
d3a9832/1585602750557/Recommendations-Guidance+for+Teleneuropsychology-COVID-
19-4.pdf 
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Zie https://iopc.online/ voor een up to date Neuropsychology Toolkit ter bevordering van 
evidence-based neurospychologsiche zorg tijdens de COVID-19 pandemie. 

- Telehealth resources genoemd door The International Neuropsychological Society (INS),  
https://www.the-ins.org/special-announcements/a-message-from-our-president-march-
2020/ 

- Een webinar (op 2/4) over teleneuropsychologie georganiseerd door The International 
Neuropsychological Society: 
https://event.webinarjam.com/register/13/6vk31s3 
 

- Een map met (Engelstalige) informatie die opgesteld is na een webcast over 
teleneuropsychologie: 
https://www.dropbox.com/sh/at3pzn8rzt086kx/AAAxoL9Hbx-RaKmFQqTHd0bJa?dl=0 

 

Neuropsychologische testen geschikt voor teleneuropsychologie 
 
De wetenschappelijke artikels die hieronder genoemd worden kunt u raadplegen via deze link: 
https://www.dropbox.com/sh/j76gs32soqmaa1n/AAAwTiIXNcJkRT4t1a_23bj6a?dl=0 

 

Cognitieve screening 

- Mini Mental State Examination (beeld nodig) 
o Engelstalige telefonische versie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15157348 

 
- Montreal Cognitive Assessment (MoCa) 

o Telefonische versie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138443 
o Engelstalige telefonische versie : https://www.mocatest.org/wp-

content/uploads/2015/tests-instructions/MoCA-Test-BLIND.pdf 
o https://mailchi.mp/mocatest/remote-moca-testing?e=b27234cb81 

 
- OCS-NL 

o https://www.researchgate.net/publication/336374668_The_Dutch_version_of_the_
Oxford_Cognitive_Screen_OCS-
NL_Normative_Data_and_their_Association_with_Age_and_Socio-economic_status 

o Subtaken: (beeld nodig)  
§ 1.Benoemen (het benoemen van 4 figuren) 
§ 3. Oriëntatie 
§ 5. Zin Lezen 
§ 7. Rekenen 
§ 8. Betekenisloze gebaren imiteren 
§ 9. Verbaal geheugen: vrije oproeping en herkenning 
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§ 9. Episodisch geheugen: enkel de eerste 2 items 
o Deze cognitieve screening kan via een video call afgenomen worden bij patiënten 

met een expressieve afasie 
o Deze cognitieve screening is gratis beschikbaar na registratie 

op: 	https://process.innovation.ox.ac.uk/clinical/p/ocs/questionnaire/1 
o Voor meer informatie rond het aanvragen van deze cognitieve screening zie: 

https://www.neuropsychologylab.be/ocs-nl/ 
 

- ACE-R: MMSE score af te leiden 
o Oriëntatie 

§ Het bevragen van de huidige locatie en het verdiep waarop men zich bevindt 
kunt u eventueel weglaten 

o Aandacht en concentratie  
o Geheugen 
o Woordvlotheid 
o Taal (beeld nodig) 
o Constructieve praxie (beeld nodig) 
o Perceptuele vaardigheden (beeld nodig) 

 

Visuo(spatiale) perceptie 

- Visuele Perceptie van Object en Ruimte (beeld nodig):  
§ Onvolledige letters 
§ Silhouetten 
§ Objectherkenning (gebruik bijv. stickers om elk object op een pagina een 

cijfer (1 tot 4) te geven en laat patiënten de objecten identificeren door het 
juiste nummer te zeggen) 

§ Progressieve silhouetten 
§ Stippen Tellen 
§ Blokken 
§ Positie-discriminatie 
§ Positiebepaling 

 

Visuoconstructieve praxis 

- Kloktest (bijvoorbeeld uit de MoCA) (beeld nodig)  
- Complexe figuur van Rey (kopie) (beeld nodig)  
- Kubus tekenen (bijvoorbeeld vanuit de MoCa) (beeld nodig) 
- ACE-R: Constructieve praxis (beeld nodig)  

 

Praxis 

- Ideationele praxis en ideomotorische praxis (beeld nodig):  
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o Als u wilt bekijken of patiënten bepaalde objecten (bijv. een schaar, een lepel) 
kunnen gebruiken zouden de patiënten of een familielid deze objecten moeten 
pakken voor het starten van de test 

o Beschreven in : 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1076/clin.13.2.182.1966?journalCode=ntc
n20 

 

Informatieverwerkingssnelheid 

- Cotess: Letter Detecteren 
- WAIS-IV-NL: Substitutie (beeld nodig)  
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Aandacht: 

- Verbale Trail Making Test: 
o Enkel een Engelstalige versie 
o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2858599/ 

 

- WAIS-IV-NL: Cijferreeksen voorwaarts, achterwaarts en sorteren 
 

- Test of Everyday Attention: 
o Elevator counting + elevator counting with distraction 
o Test tijdens de voorbeeld items of de patiënt de tonen goed kan horen 

 
- Cotess: 

o Letter detecteren 
o Tellen achteruit en tellen vooruit 
o Cijfers herhalen vooruit 
o Cijfers herhalen achteruit 

 

Geheugen 

- Verbaal geheugen:  
o Rey Auditory Verbal Learning Test  

https://www.researchgate.net/publication/232546298_Updated_and_extended_Fle
mish_normative_data_of_commonly_used_neuropsychological_tests 

o Coetsier Story Recall Test 
https://www.researchgate.net/publication/232546298_Updated_and_extended_Fle
mish_normative_data_of_commonly_used_neuropsychological_tests 

o Buschke Selective Reminding Test 
https://www.psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.486/ 

o Cotess: Tien woorden, Logisch Geheugen 
 

- Visueel geheugen:  
o Rivermead Behavioural Memory Test: herkennen van afbeeldingen (beeld nodig) 
o Complexe figuur van Rey (beeld nodig) 

§ Let er tijdens de onmiddellijke reproductie en de uitgestelde reproductie op 
dat de patiënt zijn/haar kopie en onmiddellijke reproductie afdekt 

 
- WAIS-IV-NL: Cijferreeksen voorwaarts, achterwaarts en sorteren 

 
- Retrograad geheugen: 

o Cotess: Interview deel A, Beroemdheden, Nieuwsfeiten 
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Executief functioneren 

- Frontal Assessment Battery 
o Behalve het laatste item “neem mijn handen vast” 
o Voor de motorische serie / sequentieel bewegen is beeld nodig  

 
 

- Stroop / Color Word Interference Test (beeld nodig)  
o De proefleider kan de verschillende kaarten tonen tijdens een video call of via 

scherm delen (als de kaarten eerst worden ingescand) 
 
 

- Verbale Trail Making Test: 
o Engelstalige versie beschreven in: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2858599/ 
 

- Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS): 
o Regel-wissel test (beeld nodig) 
o DEX vragenlijst 

 
- Woordvindingstaken 

o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30588700 
o COWAT 
o Cotess: semantische woordvlotheid en beginletter woordvlotheid 

 
- WAIS-IV-NL: Overeenkomsten, Cijferreeksen achterwaarts en sorteren 

 
- Cotess: Klopreeksen 

 
- Hooper Visual Organisation Test 

 
- Kloktest (beeld nodig)  

 

 

 


