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NEuRoPsychologiE cATAlogus

Pearson Assessment and Information BV is een uitgeverij van wetenschappelijk 
onderbouwde instrumenten voor diagnose en therapie binnen de gezondheidszorg, 
human resource Management, onderwijs en Logopedie. 
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Testmateriaal
1.

AAsP-NL   AAsP-NL      •

AKTg   Amsterdamse Korte Termijn geheugen test     •

BADs-c-NL   Behavioural Assessment of the Dysexecutive syndrome for children    •

BADs-NL   Behavioural Assessment of the Dysexecutive syndrome     •

BourDoNVos  Bourdon- Vos Test      •

cAMDeX-r/N  cambridge examination for Mental Disorders - revised    •

D-KeFs 20QT  D-KeFs | Twenty Questions Test       •

D-KeFs cwT  D-KeFs | colour word Interference test      •

D-KeFs DFT   D-KeFs | Design Fluency Test       •

D-KeFs TMT  D-KeFs | Trail Making Test       •

D-KeFs Tower TesT  D-KeFs | Tower Test        •

ITSP-NL	 	 	 Sensory	Profile-NL	 	 	 	 	 •

gIT-2   groninger Intelligentie Test - 2          •

K-sNAP   Kaufman – short Neuropsychological Assessment Procedure  •

KAIT   Kaufman Adolescent and Adult Intelligence Test – Nederlandstalige Versie       •

NePsy-II   NeuroPsychologisch Assessment    • • • • •

rAKIT-2   revisie Amsterdamse Kinder Intelligentietest 2         •

rBMT   rivermead Behavioural Memory Test      •

SP-NL	 	 	 Sensory	Profile-NL	 	 	 	 	 •

TeA-ch-NL   Test of everyday Attention for children     •

VLgT   Verbale Leer en geheugen Test      •

wAIs-IV-NL   wechsler Adult Intelligence scale IV-NL         •

wIsc-III-NL   wechsler Intelligence scale for children-III-NL         •

wNV-NL   wechsler Non Verbal            •

wPPsI-III-NL  wechsler Preschool And Primary scale of Intelligence III-NL        •
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Tabel 1
om uw zoektocht naar een geschikt product  te 
vergemakkelijken staan hieronder de essentiele 
kenmerken en toepassingsgebieden van ons 
neuropsychologisch productaanbod overzichtelijk 
weergegeven. Zie de productpagina’s voor een 
uitgebreide behandeling per product.
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Minimumeisen gebruiker Type Tests (indicatief)

Toelichting op de productsymbolen
Deze catalogus biedt u een overzicht van de meetinstrumenten van Pearson. Alle 
productbeschrijvingen zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat u uw keuze snel en 
gemakkelijk bepaalt. Bovendien maken we gebruik van de volgende productsymbolen 
voor aanvullende informatie bij de producten:

Niveau

o een test met 
kwalificatieniveau	0. 

Er zijn geen specifieke eisen verbonden 
aan het gebruik van de test.

A een test met 
kwalificatieniveau	A. 

om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven in de kwalificatietabel.

B een test met 
kwalificatieniveau	B. 

om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven in de kwalificatietabel.

c een test met 
kwalificatieniveau	C. 

om deze test te mogen gebruiken 
dient u te voldoen aan de eisen zoals 
weergegeven in de kwalificatietabel.

Afnametijd 
Een indicatie van de duur 

(afnametijd in minuten) van de 
schriftelijke versie van de test is 
tekstueel weergegeven onder het 
kloksymbool. De afnametijd van een 
eventuele geautomatiseerde versie van 
de test zal hier in de meeste gevallen 
weinig van afwijken.

opleidingsniveau 
onder dit symbool staat het 

opleidingsniveau waaraan de cliënt/
kandidaat dient te voldoen, bijvoor-
beeld aan alle opleidingen of alleen 
vmbo.

TPT-A gecertificeerden
AMA beroepskeuzeadviseurs
decanen
Remedial Teachers
Bachelor (para)medische wetenschappen, psychologie 
of (ortho)pedagogiek
Remedial Teachers

Capaciteiten- en vaardigheidstests
Paramedische test niveau A
groepsgewijs af te nemen intelligentietests

TPT-B gecertificeerden**
Master (para)medische wetenschappen*, psychologie 
of (ortho)pedagogiek
Remedial teachers*

Persoonlijkheids- en individueel af te nemen intel-
ligentietests
Paramedische tests niveau B
Neuropsychologische tests niveau B

Aantekening psychodiagnostiek van universiteit of 
erkende beroeksvereniging (NIP, NIVO, etc.)
Registratie gZ-psycholoog
Registratie klinisch psycholoog
Psychiaters

Klinische tests
Neuropsychologisch tests niveau C

* Mits testspecifiek getraind of voldoende aantoonbaar gecertificeerd voor het betreffende kwalificatieniveau.
** Alleen de tests die in de training aanbod zijn gekomen. 

geen eisen Beroepskeuze- en interessetests
Schoolvorderingentests

Deze test is alleenindividu-
eel af te nemen.

Deze test is alleen groeps-
gewijs af te nemen.

Deze test is zowel individueel 
als groepsgewijs af te nemen.
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Auteurs: C.E.	Brown	&	W.	Dunn
Nederlandse bewerking: A. rietman

Doel
Geeft een beeld van de sensorische prikkelver-
werking van adolescenten en volwassenen. Biedt 
handvatten voor interventie.  

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen (vanaf 11 jaar).

Beschrijving
De Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) 
bestaat uit een handleiding en een vragenlijst 
die door de cliënt zelf wordt ingevuld. Scoring 
gebeurt door de deskundige. de test meet het ef-
fect van sensorische prikkelverwerking op het da-
gelijks functioneren bij adolescenten en volwasse-
nen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor 
het opstellen van een behandelplan, bijvoorbeeld 
door ergotherapeuten, (neuro- en revalidatie) 
psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten en 
artsen.

Normering 
De handleiding van de AASP bevat normgege-
vens van meer dan 950 gezonde Amerikaanse 
adolescenten en volwassenen van verschillende 
etniciteit.

Afname 
de test kan na een instructie thuis worden 
ingevuld door de cliënt. De vragenlijst kan ook 
worden afgenomen door een hulpverlener. De 
afname duurt ongeveer 15 minuten.

Scoring 
op het scoreformulier worden de ruwe scores 
opgeteld en in 4 kwadranten geplaatst. daarna 
worden deze vergeleken met de normgroep.

Validiteit
Evidentie voor de test-hertest betrouwbaarheid 
en interne validiteit worden in de handleiding 
besproken.

AAsP

Zelfbeoordelingvragenlijst voor sensorische prikkelverwerking

Voor personen van 11 jaar t/m 65+

geeft informatie voor opstellen van behandelplan

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3808.00

AdolEscENT AdulT sENsoRy PRoFilE

A
20 min.

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: B. schmand, s. de sterke & J. Lindeboom

Doel
Detecteren van onderpresteren op geheugen- en 
concentratietests.

Doelgroep
Patiënten die geheugen- of concentratieproble-
men zeggen te hebben, maar bij wie dat klinisch 
niet evident is.

Beschrijving
Met de AKTG wordt nagegaan of er sprake is van 
onderpresteren op geheugen- en concentratie-
tests. De test bevat dertig items en beslaat drie 
pagina’s een pagina met vijf stimuluswoorden, 
een pagina met een rekensom en een pagina met 
vijf responswoorden. De proefpersoon wordt 
gevraagd de stimuluswoorden op te lezen en te 
onthouden. Vervolgens wordt hij/zij afgeleid met 
de som. Tot slot krijgt hij/zij de responswoorden 
aangeboden en wordt gevraagd de drie woorden 
uit de eerste reeks op te noemen. de totaalscore 
van de AKTG is het aantal correct genoemde 

woorden. Een score lager dan 85 bij een proef-
persoon die geen evidente cognitieve stoornis-
sen heeft, wijst op onderpresteren. de AKTg is 
bruikbaar bij expertise- onderzoeken en kan ook 
in klinische setting nuttig zijn. Vooral als het gaat 
om het discrimineren tussen cerebrale functie-
stoornissen en psychiatrische aandoeningen.

Normering
De normeringsgroep (N=518) omvat experimen-
tele simulanten, controles en diverse patiënten.

Doelgroep
Patiënten die geheugen- en/of concentratie-pro-
blemen zeggen te hebben, maar bij wie dat niet 
duidelijk zichtbaar is.

Afname 
De test wordt individueel afgenomen volgens de 
pen-en-papiermethode. de test duurt 10 tot 15 
minuten.

AKTg

Voor het opsporen van onderprestaties bij patienten

Bruikbaar in onderzoeken en klinische praktijk

snel en makkelijk af te nemen

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 1999  

Artikelnummer 3480.00

AmsTERdAmsE KoRTE TERmijN gEhEugEN TEsT

B
10-15 min.

alle

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL

A
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Auteurs: h. emslie, F. c. wilson, V. Burden, I. Nimmo-smith & B.A. wilson
Nederlandse	vertaling:	A.C.	Tjeenk-Kalff	&	L.	Krabbendam

Doel
Meten van problemen in het dagelijks functione-
ren voortkomend uit plannings- en organisatie-
stoornissen bij kinderen.

Doelgroep
Kinderen van 8 tot 16 jaar.

Beschrijving
De BADS-C bestaat uit vijf subtests: de Speel-
kaartentest, Watertest, sleutel-zoektest, die-
rentuin-plattegrondtest en de Zes-delentest. de 
test bevat ook een DEX-vragenlijst met 20 items 
die door een volwassene die het kind goed kent, 
wordt ingevuld. De items hebben betrekking op 
vier gebieden die bij patiënten met een planning- 
en evaluatiestoornis vaak problemen opleveren: 
Emotionele- of persoonlijkheidsveranderingen, 
Motivationele veranderingen, Gedragsverande-
ringen en Cognitieve veranderingen.

De test is bedoeld voor (neuro)psychologen, re-
validatiepsychologen, orthopedagogen en artsen.

Normering
De BADS-C bevat Engelse normen. De Engelse 
controle groep bestaat uit 256 personen uit 8 
verschillende leeftijdsgroepen, representatief 
voor de hele bevolking. De klinische groep be-
staat uit 114 kinderen met verschillende stoornis-
sen in hun ontwikkeling, zoals Adhd, Pdd en 
TBi.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-
en-papiermethode. De afnameduur is variabel.

scoring
Bij iedere subtest wordt de ruwe score omgezet 
in een profielscore. De som van deze profielsco-
res levert de BADS-C totale profielscore op. De 
DEX-vragenlijst wordt afzonderlijk gescoord.

BADs-c-NL

Testbatterij voor executief functioneren

Voor kinderen van 8 tot 16 jaar

Taken uit het dagelijkse leven (ecologisch valide)

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2006  

Artikelnummer 4159.00

BEhAViouRAl AssEssmENT oF ThE dysEXEcuTiVE syNdRomE FoR childREN

B
Variabel

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: B.A. wilson, N. Alderman, P.w. Burgess, h. emslie & J.J. evans
Nederlandse	vertaling:	L.	Krabbendam	&	A.C.	Kalff

BADs-NL

Testbatterij voor executief functioneren

Taken uit het dagelijkse leven (ecologisch valide)

Leeftijd vanaf 15 jaar

B
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D
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BBEhAViouRAl AssEssmENT oF ThE dysEXEcuTiVE syNdRomE

Doel
Meten van problemen in het dagelijks functione-
ren voortkomend uit plannings- en organisatie-
stoornissen.

Doelgroep
Personen vanaf 15 jaar.

Beschrijving
de BAds bestaat uit zes subtests: Regel-Wissel, 
Actie-Plan, sleutel-Zoek, Temporele schatting, 
Dierentuin-Plattegrond en Vereenvoudigde 
Zes-Elementen. Daarnaast bevat de test een 
DEX-vragenlijst met 20 items. De items hebben 
betrekking op vier gebieden die bij patiënten met 
een planning- en evaluatiestoornis vaak proble-
men opleveren: Emotionele- of persoonlijkheids-
veranderingen, Motivationele veranderingen, Ge-
dragsveranderingen en Cognitieve veranderingen, 
Verschillen in prestatie op BAds-Nl-subtests 
tussen de vier leeftijdsgroepen.

Normering
de BAds wordt in eerste instantie uitgebracht 
met Engelse normen. Eind 2007 worden Neder-
landse en Vlaamse normen verwacht. Iedereen 
die de BAds aanschaft krijgt deze normen 
kosteloos toegestuurd. de Engelse controle 
groep bestaat uit 256 personen uit 8 verschil-
lende leeftijdsgroepen, representatief voor de 
algehele bevolking. De klinische groep bestaat uit 
114 kinderen met verschillende stoornissen in de 
ontwikkeling, zoals Adhd, Pdd en TBi.

Afname
De test wordt individueel afgenomen en ge-
schiedt volgens de pen-en-papiermethode. De 
afnameduur is variabel.

scoring
Bij iedere subtest wordt de ruwe score omgezet 
in een profielscore. De som van deze profielsco-
res levert de BADS totale profielscore op. De 
DEX-vragenlijst wordt afzonderlijk gescoord.

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 1997  

Artikelnummer 3443.00

B
Variabel

alle

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL
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Auteurs: h. emslie, F. c. wilson, V. Burden, I. Nimmo-smith & B.A. wilson
Nederlandse	vertaling:	A.C.	Tjeenk-Kalff	&	L.	Krabbendam

Doel
Het meten van aandacht en concentratie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en jongeren van 
6 tot en met 17 jaar.

Beschrijving
De test bestaat uit een blad met 33 regels van elk 
24 stippelfiguren. De proefpersoon moet zo snel 
mogelijk, ononderbroken, bepaalde figuren door-
strepen. Zowel de snelheid als de nauwkeurigheid 
worden gemeten. de Bourdon-Vos test is af te 
nemen als bij een kind aandachts- en concentra-
tieproblemen gesignaleerd of vermoed worden, 
en als speciale maatregelen worden overwogen. 
Het is ook een goed instrument voor selectie-
doeleinden waarbij eisen worden gesteld aan een 
snelle en accurate reactie.

Normering
Er zijn normen voor kinderen uit het basisonder-
wijs (6 - 13 jaar) en leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs (13 - 17 jaar) (N=713).

Afname 
De test wordt individueel afgenomen met pen en 
papier. De afnameduur is variabel.

scoring
de nauwkeurigheid wordt gescoord met behulp 
van drie plastic sleutels. De snelheid wordt 
gescoord door het meten van de regeltijden. 
de ruwe totale regeltijd wordt omgezet in een 
standaardscore.

BourDoN
Vos

Meet aandacht en concentratie

Voor kinderen en jongeren van 6 t/m 17 jaar

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 1998  

Artikelnummer 1476.00

BouRdoN- Vos TEsT

B
Variabel

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: M.M.A. Derix, e. Korten, s. Teunisse, M. Jelicic,
J. Lindeboom, g.J.M. walstra& w.A. van gool

cAMDeX-rN

uitgebreid screeninginstrument voor dementie

Meet ook aanwezigheid depressie, delier en McI
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BcAmBRidgE EXAmiNATioN FoR mENTAl disoRdERs - REVisEd

Doel
Differentieel diagnosticeren van dementiesyndro-
men.

Doelgroep
Volwassenen vanaf 60 jaar en ouder.

Beschrijving
De CAMDEX-R/N is een gestandaardiseerd, 
gestructureerd diagnose-instrument voor psychi-
sche stoornissen bij ouderen, met speciale aan-
dacht voor dementiesyndromen. De verkregen 
informatie biedt de mogelijkheid om op basis van 
operationele diagnostische DSM-IV-classificaties 
en ICD-10-criteria de ernst van de dementie vast 
te stellen.

het onderzoeksschema van de cAMDeX-
r/N bestaat uit 9 onderzoeksdelen:
Deel A: Vraaggesprek met de patiënt;
Deel B: Onderzoek naar de cognitieve functies;
Deel C: Waarnemingen van de onderzoeker;
Deel D: Lichamelijk onderzoek;
Deel E: Aanvullend onderzoek;
Deel F: Overzicht van huidige medicatie;
Deel G: Aanvullende informatie;

Deel H: Vraaggesprek met familielid/verzorger;
Deel I: Aanvullende informatie van de informant.

In de CAMDEX-R/N is naast de Cambridge Cog-
nitive Examination-Revised schaal (CAMCOG) 
een aantal bekende schalen opgenomen, zoals 
de Blessed Dementia Scale, MMSE, verkorte Me-
mory information Test (imcT) en de hachinski 
Ischaemic Score (HIS). Tevens zijn er (voorlopige) 
diagnostische schalen toegevoegd voor Organici-
teit, Vasculaire dementie en depressie.

Normering
Van 102 mannen (41%) en 148 vrouwen (59%) zijn 
normen verzameld. De leeftijd is ingedeeld in 4 
strata van 5 jaar: 65-69 (1), 70-74 (2), 75-79 (3) en 
80-84 (4). Er zijn aparte normtabellen met grens-
scores voor de CAMCOG-subschalen: Oriënta-
tie, Taal, geheugen, Attentie, Praxis, Abstractie, 
en Perceptie.

Afname
Individuele afname via de pen-en-papiermethode. 
De afname duurt ongeveer 90 minuten. 

Afnamewijze pen en papier | sTm 

Jaar van uitgave 2002  

Artikelnummer 3616.00

c
90 min.

alle

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL
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Doel
Verbetering van het algemeen cognitief functioneren, middels het
trainen van het werkgeheugen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor cliënten die kampen met werkgeheu-
genproblemen, maar kan ook toegepast worden ter verbetering 
van het cognitief functioneren wanneer er (nog) geen klachten 
zijn.
Werkgeheugenproblemen komen doorgaans voor in het kader 
van AD(H)D, Leerstoornissen, NAH, herstel na chemokuur, 

cogmed
werkgeheugen-
training

De cogmed werkgeheugen Training is een 

wetenschappelijk	bewezen	effectieve	methode	

om kinderen, adolescenten en volwassenen te 

helpen bij het verbeteren van hun concentratie. 

het programma is gebaseerd op gedegen 

wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden 

gedaan met begeleiding op afstand door een erkend 

Cogmed	Coach.	Evidentie	voor	de	effectiviteit	is	

gevonden bij AD(h)D, werkgeheugenproblemen bij 

leermoeilijkheden, herstel na cVA en na chemokuur.

mild minimal cognitive impair-
ment (MCI). Er zijn drie versies 
van het programma voor de 
leeftijden 4-7 jaar, 7-17 jaar en 18 
jaar en ouder.

Beschrijving
cogmed Werkgeheugen 
Training is een werkgeheugen 
trainingsprogramma dat ontwor-
pen is met als doel het werkge-
heugen te verbeteren. Cogmed 
is onderzocht en wordt onder 
andere toegepast bij Adhd, 
leerproblemen en NAh.

cogmed Producten
de cogmed Werkgeheugen 
Training is beschikbaar in drie 
verschillende versies.

Cogmed JM
[ 3 tot 7 jaar ]
Kleine kinderen gebruiken hun 

cogmed AB, stockholm
Auteurs: B.J.L. gerrits, w.D. van der Zwaag, M.e.A. gerrits-entken

geschikt voor alle leeftijden

Verbeterd aandacht en concentratie en verminderd hyperactiviteit en
impulsiviteit door het trainen van het werkgeheugen

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus

i.s.m. onze

trainingspartner:
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werkgeheugen om geconcen-
treerd te blijven, instructies te 
begrijpen en uit te voeren en 
rustig stil te kunnen zitten.

Cogmed RM
[ 7-17 jaar ]
Kinderen gebruiken het werkge-
heugen om instructies te begrij-
pen en uit te voeren, rustig stil te 
kunnen zitten en bij leertaken als 
lezen, rekenen en planning.

Cogmed QM
[ 17 jaar en ouder ]
Volwassenen hebben een goed 
functionerend werkgeheugen 
nodig om goed focus te houden,
te plannen en organiseren, niet 
afgeleid te raken en overzicht te 
houden.

Afname omschrijving
cogmed wordt op de computer 

gratis kennismaking
Ervaar de Cogmed Werkgeheugen Training op
www.training.cogmed.com, daar kunt u inloggen voor
demonstratieversies van de Cogmed RM en QM.
Hier heeft u onderstaande inloggegevens voor nodig:
Website: www.training.cogmed.com
Gebruikersnaam: Test
Wachtwoord: Test44

via een centrale server te volgen 
(op toetsaanslag niveau). Na 
afronding is er standaard een 
satisfactie meting.

eisen aan de gebruikers
u dient de opleiding tot cogmed 
Coach te volgen via BeterBrein 
(www.beterbrein.nl of FAQ
cogmed elders op deze site). 
u bent arts, psycholoog of 
pedagoog. of u bent ter zake 
deskundig en werkt aantoonbaar 
samen met een arts, psycholoog 
of pedagoog voor de indicatie-
stelling en als achterwacht.

Nederlands Jeugd Instituut 
beoordeling
cogmed is door de erkennings-
commissie van het Nederlands 
jeugd instituut erkend. cogmed 
is ingedeeld bij het niveau “The-
oretisch goed onderbouwd”.

gedaan en wordt geleverd op 
cd-rom. cogmed draait op
Windows en alleen na aanpas-
sing, op een Apple of ander sys-
teem. De cliënt dient goed met 
de computer over weg te kun-
nen. Afhankelijk van de gekozen 
versie duurt het programma 15, 
30 of 45 minuten per trainings-
dag. Gedurende een periode van 
vijf weken traint men vijf dagen 
per week. de training dient door 
een coach te worden begeleid.

scoring
in het programma is een 
standaard voor- en nameting 
(gebaseerd op de dsm-iV 
Adhd criteria) opgenomen. Er 
is een werkgeheugen index die 
na 3 dagen training verschijnt. 
Er is een trainingindex die de 
progressie aangeeft. Alle pres-
taties van de cliënt zijn dagelijks 

o
variabel

alle

Voor meer

informatie bezoek 

onze website 

www.cogmed.nl / 

www.cogmed.be
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Auteurs: D.c. Delis, e. Kaplan & J.h. Kramer.
Nederlandse bewerking I. Noens & I. van de Berckelaer-onnes

Doel
Het vaststellen van executieve functies en in het 
bijzonder het inhibitievermogen en cognitieve 
flexibiliteit.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassen 
van 8-89 jaar.

Beschrijving
De Color Word Test is onderdeel van de D-KEFS 
testbatterij voor executief functioneren. De
Color Word Test meet Cognitieve flexibiliteit 
en het inhibitievermogen en is gebaseerd op de 
bekende sTRooP test. hierdoor is de cWT een 
goede vervanger van de inmiddels gedateerde 
sTRooP test. Naast de drie klassieke stroop-
condities bevat de CWT een vierde conditie: 

1)  Kleuren benoemen: noemen van de voorge-
drukte inktkleuren. 

2)  Woorden lezen: oplezen van de zwartgedrukte 
worden Groen, Blauw, Geel, Rood. 

3)  inhibitie: Kaart waarbij de woorden rood geel 
groen blauw in een niet overeenkomstige kleur 
gedrukt staan (bijvoorbeeld blauw in groen 
gedrukt) waarbij zo snel mogelijk de inktkleur 
dient te worden benoemd.

4)  Switching: In deze vierde conditie wordt de 
cliënt gevraagd om afwisselend de inktkleur te 
benoemen en het kleurwoord op te lezen. 

de test bestaat uit een handleiding, een score-
formulier (per 25), een antwoordboekje (per 25) 
en 4 stimulikaarten. De test is bedoeld voor psy-
chologen, neuropsychologen en orthopedagogen.

Normering
Er zijn meer dan 1500 normen van Amerikaanse 
kinderen en volwassenen van 8-89 jaar.

scoring
Op het scoreformulier zijn diverse extra scoremo-
gelijkheden opgenomen, zodat een zeer uitgebreid 
beeld ontstaat van de prestaties van de cliënt.

Afname
De test wordt individueel afgenomen. De af-
nameduur bedraagt ongeveer 10 minuten.

D-KeFs cwT

Test voor vaststellen executieve functioneren

Variant van de bekende stroop test met extra conditie inhibitie/switching

Voor kinderen en volwassenen van 8-89 jaar.

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3821.00

colouR WoRd iNTERFERENcE TEsT

B
10 min.

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: D.c. Delis, e. Kaplan & J.h. Kramer
Nederlandse bewerking I. Noens & I. van de Berckelaer-onnes

D-KeFs DFT

Test voor vaststellen executieve functioneren

Is	non-verbale	variant	van	verbal	fluency	taak

Voor kinderen en volwassenen van 8-89 jaar

D
-K
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FT
DdEsigN FluENcy TEsT

Doel
Het vaststellen van executieve functies.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassen 
van 8-89 jaar.

Beschrijving
de test bestaat uit een handleiding, een score-
formulier (per 25), een antwoordboekje (per 25) 
en regelkaarten. De test is bedoeld voor psycho-
logen, neuropsychologen en orthopedagogen.

Normering
Er zijn meer dan 1500 normen van Amerikaanse 
kinderen en volwassenen van 8-89 jaar.

Afname
De test wordt individueel afgenomen. De
afnameduur bedraagt ongeveer 10 minuten.

scoring
Op het scoreformulier zijn diverse extra sco-
remogelijkheden opgenomen, zodat een zeer 
uitgebreid beeld ontstaat van de prestaties van 
de cliënt.

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2008  

Artikelnummer 3819.00

B
c.a. 10 min.

alle

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL
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Auteurs: D.c. Delis, e. Kaplan & J.h. Kramer

Doel
Meten van verschillende strategische executieve 
functies, waaronder ruimtelijk inzicht, het leren 
van regels, het onderdrukken van impulsieve 
reacties, het onderdrukken van dwangmatige 
reacties en het zich eigen maken van de instruc-
tieset.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassenen 
van 8 t/m 89 jaar.

Beschrijving
de Tower Test is een klassieke (neuro)psycho-
logische taak die zeker niet mag ontbreken in 
uw testbatterij. De Tower Test van de D-KEFS 
testbatterij heeft bovendien voordelen boven 
andere Tower tests (hanoi, london en Toronto), 
waaronder een uitbreiding van het scorebereik 
en de mogelijkheid tot een procesmeting. de test 
bestaat uit een handleiding, een scoreformulier en 
een houten Toweronderdeel. de Tower Test kan 

worden afgenomen door psychologen, neuropsy-
chologen en orthopedagogen.

Normering
Er zijn meer dan 1500 Amerikaanse normen van 
kinderen en volwassen van 8-89 jaar.

Afname
De Towertest kan individueel worden afgeno-
men. Cliënten dienen de ‘toren’ in zo min moge-
lijk stappen en zo snel mogelijk in elkaar te zetten. 
Scoring gebeurt aan de hand van het scorefor-
mulier (aantal stappen en invultijd). Afnametijd 
bedraagt ongeveer 30 minuten.

Afnamewijze
Pen en Papier

scoring
Voor de Tower Test zijn een totale prestatiescore 
en 5 alternatieve processcores bepaald.

D-KeFs
Tower TesT
onderdeel van de D-KeFs testbatterij met uitgebreid scorebereik

Mogelijkheid tot verschillende procesmetingen

2 extra condities (visueel scannen en motorische snelheid)

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3810.00

ToWER TEsT 

B
c.a. 30 min.

min. mbo

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: D.c. Delis, e. Kaplan & J.h. Kramer

D-KeFs TQT

Test voor vaststellen executieve functioneren

Taak voor ‘probleem oplossen’vaardigheden

Voor kinderen en volwassenen van 8-89 jaar

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3820.00
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DTWENTy QuEsTioNs TEsT

Doel
Het vaststellen van executieve functies en in het 
bijzonder het abstract redeneervermogen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassen 
van 8-89 jaar.

Beschrijving
de test bestaat uit een handleiding, een score-
formulier (per 25), een antwoordboekje (per 25) 
en een stimuluskaart. De test is bedoeld voor 
psychologen, neuropsychologen en orthopeda-
gogen.

Normering
Er zijn meer dan 1500 normen van Amerikaanse 
kinderen en volwassenen van 8-89 jaar.
Afname
De test wordt individueel afgenomen. De af-
nameduur bedraagt ongeveer 10 minuten.

scoring
Op het scoreformulier zijn diverse extra sco-
remogelijkheden opgenomen, zodat een zeer 
uitgebreid beeld ontstaat van de prestaties van 
de cliënt.

B
10 min.

alle

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL

D-KeFs
Tower TesT
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Auteurs: D.c. Delis, e. Kaplan & J.h. Kramer

Doel
Meten van mentale flexibiliteit, dat een belang-
rijke executieve functie is.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen en volwassenen 
in de leeftijd van 8 t/m 89 jaar.

Beschrijving
de TmT bestaat uit een handleiding, 5 formulie-
ren (voor de 5 condities) en een scoreformulier. 
de TmT kan gebruikt worden door psychologen, 
neuropsychologen en orthopedagogen.

Normering
Er zijn meer dan 1500 Amerikaanse normen van 
kinderen en volwassenen van 8-89 jaar.

Afname
De afname dient individueel te geschieden. De 
cliënt vult de 5 formulieren (5 condities) in. De 
scoring gebeurt aan de hand van het scoreformu-
lier. Afnametijd is ongeveer 20 minuten.
 
scoring
De TMT scoort naast de invultijden ook optio-
nele foutenmetingen.

D-KeFs Trail 
Making Test

onderdeel van bekende D-KeFs testbatterij

Mogelijkheid tot verschillende procesmetingen

2 extra condities (visueel scannen en motorische snelheid)

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3809.00

TRAil mAKiNg TEsT

B
c.a. 20 min.

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: F. Luteijn & D.P.F. Barelds

Doel
Bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen van 16 tot en met 
90 jaar.

Beschrijving
de groninger intelligentie Test -2 is de herziene 
versie van de GIT (1983), een betrouwbare 
individuele intelligentietest voor adolescenten 
vanaf 16 jaar en volwassenen. Deze versie bevat 
nieuwe representatieve normen. Het materi-
aal, de testinhoud en de afnameprocedures zijn 
gemoderniseerd met behoud van de essentiële 
kenmerken van de voorloper (GIT). De GIT-2 kan 
worden ingezet als psycho-educationele test, als 
hulpmiddel bij klinisch onderzoek, voor selectie-
procedures en om neurologische- en psychiatri-
sche stoornissen vast te stellen.

De gIT-2 bestaat uit 10 subtests:
1. Woordenlijst (Verbaal Begrip)
2. legkaarten (Ruimtelijk inzicht)
3. Vaaropdrachten (logisch Redeneren met 
getallen)
4. sorteren (logisch Redeneren met Figuren)
5. Figuur ontdekken (Waarnemingsintelligentie)
6. Cijferen (Rekenvaardigheid)
7. Draaikaarten (Ruimtelijk Voorstellingsvermo-
gen)
8. matrijzen (logisch Redeneren met Verbaal 
materiaal)
9. Woord opnoemen I (Associatiesnelheid/Ver-
bale Vloeiendheid)
10. Woord opnoemen II (Associatiesnelheid/Ver-
bale Vloeiendheid)

Per subtest wordt de ruwe score bepaald. de 
ruwe scores kunnen worden omgezet in geschaal-
de scores. de gesommeerde geschaalde scores 
leiden tot een iQ-score. de resultaten kunnen in 
een intelligentieprofiel worden gevisualiseerd.

Normering
Er zijn normen voor mannen en vrouwen in 
de leeftijd van 16 tot en met 90 jaar (N=1514). 
de normen zijn representatief door landelijke 
steekproef.

Afname
De GIT-2 wordt individueel afgenomen met 
digitale ondersteuning. De test duurt ongeveer 90 
minuten.

De complete set bestaat uit:
• GIT-2 Aluminium koffer (leeg)
• giT-2 handleiding
• giT-2 scoreformulieren  (pak a 25 st)
• giT-2 sleutel
• giT-2 Woordenlijst
• giT-2 subtest legkaarten
• giT-2 Vaaropdrachten
• giT-2 Vaaropdrachtkaart
• giT-2 subtest sorteren
• giT-2 subtest Figuurontdekken
• giT-2 draaikaarten
• giT-2 subtest matrijzen
• GIT-2 Kunststof “L”
• giT-2 Kunststof pijl stroom
• giT-2 Kunststof pijl wind
• giT-2 leeg doosje sorteren
• GIT-2 Interieur koffer
• giT-2 Afdekkaart
• giT-2 Kaartjes sorteren los

gIT-2 
Afnamewijze pen en papier

Jaar van uitgave 2004

Artikelnummer 3760.00

gRoNiNgER iNTElligENTiE TEsT - 2

90 min.

max. vmbo

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL
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Auteur: w. Dunn.
Nederlandstalige vertaling in samenwerking met afdeling revalidatie
van het AMc & A. rietman.

ITsP-NL

Vragenlijst voor sensorische prikkelverwerking

geschikt voor baby’s en peuters (0-3 jaar)

In te vullen door de ouders

INFANT/TODDLER SENSORy PROFILE OuDERVRAGENLIjST

Doel 
Het inventariseren van en inzicht geven in de sen-
sorische prikkelverwerking van baby’s en peuters.

Doelgroep 
De test is bedoeld voor baby’s en peuters tussen 
de 0 en 3 jaar.

Beschrijving 
De ITSP is een vragenlijst die het hele spectrum 
en niveau van sensorische prikkelverwerking 
van jonge kinderen (0-3 jaar) in kaart brengt. De 
vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/verzor-
ger en behandelt sensorische aspecten als horen, 
zien, proeven, ruiken en aanraken. De ITSP kan 
voor zowel diagnostiek als interventie worden 
gebruikt en is interessant voor o.a. ergothera-
peuten, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, 
psychologen, orthopedagogen en kinderartsen.

De Infant/Toddler Sensory Profile bestaat uit een 
handleiding, vragenlijsten en scoreformulieren 
voor 2 leeftijdsgroepen. Er is een vragenlijst en 
scoreformulier voor baby’s van 0 t/m 6 maanden 
(36 items) en een vragenlijst en scoreformulier 
voor baby’s/peuters van 7 t/m 36 maanden (48 
items). Voor oudere kinderen, adolescenten en 
volwassenen zijn er aanvullende vragenlijsten be-

schikbaar (de Sensory Profile en de Adolescent/
Adult Sensory Profile).

Scoring 
op het scoreformulier worden de ruwe scores 
opgeteld en in 4 sensorische kwadranten en 6 
sensorische categorieën geplaatst. Er ontstaat 
direct een vergelijking met de normgroep. De 
mate van betrouwbaarheid voor de test-hertest 
en interne validiteit worden in de handleiding 
besproken.

Normering 
De handleiding van de ITSP-NL bevat normering-
gegevens van 809 gezonde Amerikaanse kinderen 
van verschillende etniciteit tussen de 0 en 36 
maanden. Klinische groepen zijn 221 kinderen 
met verschillende diagnoses (ontwikkelingsstoor-
nissen, down syndroom, Pdd, inclusief autisme).

Afname 
De test kan thuis, met instructie, door de ouder/
verzorger worden ingevuld of onder begeleiding 
van een professional worden afgenomen via de 
pen-en-papiermethode. Het invullen door de 
ouder/verzorger duurt ongeveer 15 minuten. Het 
verwerken van de gegevens op het scoreformu-
lier door de professional duurt ook 15 minuten.

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2006  

Artikelnummer 4161.00

A
15 min.

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Doel 
Het in kaart brengen van het mentaal functioneren om te bepalen 
in hoeverre nader diagnostisch onderzoek noodzakelijk is.

Doelgroep 
Personen in de leeftijd van 14-85+ jaar. In het bijzonder adoles-
centen, volwassenen en ouderen met hersenletsel als gevolg van 
een ongeluk, een hersenbloeding, geheugenproblemen of andere 
neurologische aandoeningen. De batterij is tevens bruikbaar 
voor patiënten met de ziekte van Alzheimer of andere vorm van 
dementie en in het geval van gedragsstoornissen.

Beschrijving
Bij de ontwikkeling van de K-SNAP streefden Alan en Nadeen 
Kaufman naar een testbatterij die aansluit bij klinische mentale 
statusonderzoeken zoals dit al tientallen jaren door neurologen, 
psychiaters, geriaters en klinisch neuropsychologen wordt uitge-
voerd. Hierdoor heeft de test naast een gedegen theoretische on-
derbouwing een goede praktische bruikbaarheid. de K-sNAP-Nl 
heeft als theoretisch uitgangspunt het door luria geformuleerde 

K-sNAP-NL

De K-sNAP-NL is een korte Neuropsychologische 

testbatterij waarmee inzicht kan worden verkregen 

in het mentaal functioneren van adolescenten, 

volwassenen en ouderen (14-85+ jaar). cliënten 

met hersenletsel als gevolg van een ongeval, een 

hersenbloeding, geheugenproblemen of andere 

neurologische aandoeningen kunnen worden 

gescreend om te bepalen of nader diagnostisch 

onderzoek noodzakelijk is.

model van functionele systemen 
of blokken. in dit model worden 
drie verschillende functio-
nele systemen in het cognitief 
functioneren onderscheiden. 
De onderliggende structuur van 
de K-sNAP-Nl sluit aan bij dit 
model van Luria, waarbij drie 
niveaus van complexiteit worden 
gehanteerd:

Niveau I : subtest mentale status. 
dit is de minst complexe subtest 
en dient om te beoordelen of 
verdere diagnostiek zinvol is. Er 
worden tien beantwoord die 
betrekking hebben op aandacht 
en oriëntatie ten opzichte van 
de wereld, bijvoorbeeld over de 
eigen leeftijd.

Niveau II: subtests Figuur her-
kennen & cijfers Nazeggen. deze 
subtest is gemiddeld complex. Bij 
Figuur herkennen (25 x) moet de 
cliënt een voorwerp of voorstel-
ling benoemen die onvolledig 
als een ‘inktvlek’ tekening is 
afgebeeld. Bij cijfers Nazeggen 
moet de cliënt de door de test-
leider uitgesproken cijferreeks in 
dezelfde volgorde nazeggen. De 

KAuFmAN – shoRT NEuRoPsychologicAl
AssEssmENT PRocEduRE - NEdERlANdsTAligE VERsiE

Auteurs:	A.S.	Kaufman	&	N.L	Kaufman 
Nederlandse bewerking: J.L.Mulder, r. Dekker, P.h. Dekker

screeningsinstrument voor mentaal functioneren

Brede	inzetbaarheid	voor	adolescenten,	volwassenen	én	ouderen 

goede relatie tussen theoretisch onderbouwing en praktische bruikbaarheid

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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reeks varieert van 2 tot 9 cijfers, 
er zijn 16 itemparen.

Niveau III: subtest code-Woor-
den. meest complexe subtest. 
Op basis van aanwijzingen moet 
de cliënt de juiste codeletter of 
het juiste codewoord afleiden. 
De eerste zes opgaven wor-
den met behulp van de ordner 
afgenomen, 18 items staan in een 
opgavenboekje.

Normering
de K-sNAP-Nl is genormeerd 
op een representatieve steek-
proef van 990 personen in 
de leeftijd van 14-85+ jaar in 
Nederland en Vlaanderen (652 
Nederlanders en 338 Vlamin-
gen) (mulder, dekker & dekker, 
2004). Doordat de normen van 
de KAiT-Nl en de K-sNAP-Nl 
op dezelfde representatieve 
steekproef zijn gebaseerd, is het 
goed mogelijk om relaties tussen 
de KAiT-Nl en de K-sNAP-Nl 
scores te onderzoeken. Er is ge-
controleerd voor leeftijd, geslacht 
en opleidingsniveau; geografische 
spreiding is nagestreefd. Bij 71 
proefpersonen is de test een 

De twee subtests op niveau II 
worden samengevat in de FH/
cN combinatiescore. deze 
vormt op zijn beurt, samen met 
de subtest code-Woorden de 
K-sNAP combinatiescore, die te 
beschouwen is als de totaalscore 
van de K-SNAP-NL. De K-SNAP 
stoornis index is geconstrueerd 
op basis van vier criteria waarvan 
uit eerder onderzoek is gebleken 
dat zij diagnostisch van belang zijn 
bij personen die in het kader van 
een klinische vraagstelling wor-
den onderzocht. de indexscore 
beoogt deze vier klinische criteria 
in één score te combineren, 
waardoor men over een objec-
tieve maatstaf beschikt voor het 
nemen van (klinische) beslissin-
gen. de stoornis index score ligt 
tussen de 0-8 punten. hoe hoger 
de score, des te groter is de kans 
dat er sprake is van een cogni-
tief of neurologisch probleem. 
Behalve handmatig kan ook met 
een geautomatiseerd scorings-
programma worden gescoord. 
dat programma kunt u bestel-
len bij PITS Testuitgeverij. Meer 
informatie hierover vindt u op de 
website van PITS.

tweede maal afgenomen en bij 75 
proefpersonen is de WAis-iii af-
genomen teneinde een uitspraak 
te kunnen doen over de validiteit.

Afname 
De testbatterij wordt indivudueel 
afgenomen via de pen-en-papier-
methode. de afname duurt 25 
- 30 minuten.

cotan beoordeling
i.     uitgangspunten bij de test-

constructie: goed 
IIa.  Kwaliteit van het testmateri-

aal: goed 
IIb.  Kwaliteit van de handleiding: 

goed 
III.   Normen: goed 
IV.   Betrouwbaarheid: voldoende 
Va.  Begripsvaliditeit: goed 
Vb.  Criteriumvaliditeit: nog geen 

Nederlands onderzoek

Scoring 
Met behulp van de K-SNAP-NL 
kunnen zeven verschillende 
scores worden bepaald. de 
vier subtests leveren elk een 
afzonderlijke score op. daar-
naast kunnen nog eens drie 
andere scores worden bepaald. 

B
25-30 min.

alle

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2005

Artikelnummer 3841.00

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Doel 
Het in kaart brengen van het algemeen intellectueel functioneren 
(‘General Intelligence’).

Doelgroep 
De test is bedoeld voor het bepalen van het algemeen intel-
lectueel functioneren bij adolescenten (oa. leerproblemen of 
beroepskeuze), volwassenen (oa. neuropsychologisch of psychia-
trische problematiek) en ouderen (oa. vermoeden van cognitieve 
achteruitgang). Voor de leeftijden 14 tot 85 jaar.

Beschrijving
De theoretische achtergrond is gebaseerd op een integratie van 
drie modellen over (de ontwikkeling van) intelligentie:
(a)    Horn & Catell: theoretisch model over ‘Fluid’ en ‘Crystallized’ 

intelligentie.
(b)    Luria: opvattingen over het vermogen tot planning.
(c)    Piaget: het hoogste stadium van cognitieve ontwikkeling, het 

stadium van logische operaties.

KAIT-NL

De KAIT-NL is een individueel toepasbaar klinisch 

instrument waarmee het intellectueel functioneren kan 

worden onderzocht bij adolescenten, volwassenen en 

ouderen (14-85+ jaar). het theoretische uitgangspunt 

van de test is gebaseerd op drie breed geaccepteerde 

modellen over intelligentie van horn & catell, Luria en 

Piaget. De test kan onder andere goed ingezet worden 

bij leerproblemen, beroepskeuze, neuropsychologisch 

onderzoek, psychiatrische problematiek of bij een 

vermoeden van cognitieve achteruitgang.

Het onderscheid van Horn en 
cattel in Fluid en crystallized 
intelligentie is het belangrijkste 
theoretische model dat aan de 
schaalstructuur van de KAIT 
ten grondslag ligt. dit model 
wordt alom als intelligentiemodel 
geaccepteerd (caroll, 1993). 
De opvattingen van Luria en 
Piaget over denkprocessen van 
adolescenten en volwassenen 
hebben als richtsnoer gefungeerd 
bij de constructie van de KAIT 
subtests. de test bestaat uit drie 
verschillende schalen: de ‘Fluid’-
schaal, de ‘Crystallized’-schaal en 
de Totaal IQ-schaal. De ‘Fluid’ 
schaal meet diverse vaardighe-
den waaronder hypothetisch-
deductief redeneren, abstract 
redeneren, niet-verbale con-
ceptvorming, associatief leren, 
verbaal begrip en perceptuele or-
ganisatie. De ‘Crystallized’ schaal 
meet integratie van processen, 
intersensorische integratie van 
stimuli, probleem oplossen, 
conceptualisatie en redeneren. 
de Totaal iQ score is bedoeld als 
een globale maat voor het alge-
heel intellectueel functioneren. 
Doordat ‘Crystallized’ en ‘Fluid’ 
intelligentie twee uiteenlopende 
constructen zijn, moet de Totaal 

KAuFmAN AdolEscENT ANd AdulT iNTElligENcE TEsT

A.s. Kaufman  & N.L. Kaufman
Nederlandse bewerking: J.L. Mulder, r. Dekker, P.h. Dekker

Meet intellectuele functioneren

geschikt voor adolescenten, volwassenen en ouderen

Afnameduur 60 minuten (kernbatterij) tot 90 minuten (uitgebreide batterij)
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iQ-score gezien worden als 
samenvattende score en niet als 
een theoretisch construct. 
de Batterij bestaat in totaal uit 
tien subtests en kan worden 
afgenomen in de vorm van een 
kernbatterij en een uitgebreide 
batterij. de kernbatterij bestaat 
uit drie crystallized en drie Fluid 
subtests. indien de uitgebreide 
batterij wordt afgenomen 
dienen nog eens vier additionele 
subtests te worden afgeno-
men. deze additionele subtests 
bestaan uit een ‘Fluid’ subtest 
en een ‘Crystallized’ subtest 
en twee uitgestelde geheugen 
subtests. De additionele ‘Fluid’ 
en ‘Crystallized’ subtests kunnen 
tevens als alternatieve subtests 
worden gebruikt voor één van de 
kernbatterij subtests. 

Normering 
de KAiT-Nl is samen met 
de K-sNAP-Nl in 2002-2003 
afgenomen bij adolescenten en 
volwassenen (KAIT-NL; Mulder, 
dekker & dekker, 2004). de 
steekproef bestaat uit 990 per-
sonen in de leeftijd van 14-85+ 
jaar (652 Nederlanders en 338 
Vlamingen) en is representatief 
naar land, leeftijd, geslacht en op-
leidingsniveau. Voor de subtests 
zijn 16 leeftijdsnormtabellen be-
rekend. Voor de drie schaalsco-
res zijn normscores beschikbaar 
uitgesplitst naar land en geslacht, 
steeds voor 12 leeftijdsgroepen.
De beschikbare gegevens maken 
het mogelijk om relaties tussen 
de KAiT-Nl en de K-sNAP-Nl 

ondersteuning bij het berekenen 
van de scores en de interpretatie 
ervan. Alle scores die op het for-
mulier staan, worden berekend 
(met behulp van regressieanaly-
ses, conform het continu-model), 
sterktes en zwaktes worden 
bepaald (profielanalyse) en de 
relevante cognitieve variabe-
len worden bij deze sterktes 
en zwaktes gegenereerd. het 
programma kan als stand alone of 
netwerkversie worden geïnstal-
leerd en de ingevoerde gegevens 
kunnen vanuit de database 
worden geëxporteerd. 

Meer informatie en een voor-
beeldrapport treft u aan bij de 
KAiT informatie op de website 
van PITS: scoringsprogramma 
versie 3.0: 
http://www.pits-online.nl/nl/
kait2.html

eisen aan gebruikers 
De test is bedoeld voor diagnos-
tisch gekwalificeerde psycholo-
gen en pedagogen. de gebruikers 
dienen aan kwalificatieniveau B te 
voldoen.

De complete set bestaat uit:
•  KAiT handleiding 
• Twee testordners
• 25 scoreformulieren
• 25 Geheime Codes Opgaven-

boekjes
• 6 blokjes
• Audio cd
• cassettebandje
• Pc-scoringsprogramma

scores te onderzoeken. Er is ge-
controleerd voor leeftijd, geslacht 
en opleidingsniveau; geografische 
spreiding is nagestreefd. Bij 71 
proefpersonen is de test een 
tweede maal afgenomen en bij 75 
proefpersonen is de WAis-iii af-
genomen teneinde een uitspraak 
te kunnen doen over de validiteit. 

cotan Beoordeling
i.      uitgangspunten bij de test-

constructie: goed 
IIa.  Kwaliteit van het test- 

materiaal: goed 
IIb.  Kwaliteit van de handleiding: 

goed 
III.    Normen: voldoende 
iV.  Betrouwbaarheid: goed 
Va. Begripsvaliditeit: goed· 
Vb. Criteriumvaliditeit: *
 
*Er is een goed begin gemaakt 
met het onderzoek naar de 
criteriumvaliditeit, maar er zijn 
nog onvoldoende gegevens om 
dit aspect goed te beoordelen. Er 
is geen evidentie die tegen de 
criteriumvaliditeit spreekt.

Afname 
De KAIT-NL wordt individueel 
afgenomen en geschiedt volgens 
pen en papier methode.

scoring 
Met behulp van de test worden 
afzonderlijke subtestscores 
verkregen. Daarnaast kan 
een ‘Fluid’- schaalscore, een 
‘Crystallized’-schaalscore en een 
Totaal iQ-score worden bepaald. 
het scoringsprogramma biedt 

B
60-90 min.

alle

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2004

Artikelnummer 3840.00

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus



Marit Korkman, ursula Kirk & sally Kemp
Nederlandstalige bewerking: rita Zijlstra, Annet Kingma, hanna swaab, wiebo brouwer

Doel
de NEPsy-ii-Nl is een uitgebreid instrument 
waarmee de neuropsychologische ontwikkeling 
van kinderen van 5 t/m 12 jaar in kaart kan wor-
den gebracht. Naast een algemeen onderzoek 
kunnen er, afhankelijk van de verwijzingsvraag, 
specifieke batterijen samengesteld worden.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 5 tot en 
met 12 jaar.

Beschrijving
de NEPsy-ii-Nl is een uitgebreide neuropsycho-
logische testbatterij die een beoordeling geeft op 
de zes domeinen: Aandacht en Executieve func-
ties, Taal, geheugen en leren, sensomotorische 
integratie, sociale cognitie en Visueel ruimtelijke 
informatieverwerking. De NEPSy-II-NL bestaat 
uit 34 subtests waarvan 4 uitgestelde taken. De 
test kan in zijn geheel worden afgenomen of 
per domein (bijvoorbeeld bij aanwijzingen voor 
problemen in een bepaald domein), zelf een bat-
terij samenstellen kan ook.

de NEPsy-ii-Nl bestaat uit een Afnamehandlei-
ding, Technische handleiding, twee stimulusboe-
ken, een scoreformulier, een Antwoordboekje, 
een Kaartenset, Blokken, een geheugenraster, 
een Audio cd en een sleutel.

Normering
De NEPSy-II-NL is genormeerd op basis van een 
representatieve steekproef van 907 gezonde en 
normaal ontwikkelende kinderen van 5 tot en 
met 12 jaar. Op basis van deze data zijn normsco-
res of percentielscores ontwikkeld. de normen 
en percentielscores worden gegeven per half jaar.

Afname 
De NEPSy-II-NL wordt individueel afgenomen via 
de pen-en-papiermethode. Het afnemen van een 
volledige test duurt 3 tot 4 uur, afhankelijk van 
de leeftijd van het kind, de gekozen subtests en 
de prestaties van een kind op bepaalde subtests. 
Omdat de scores per subtest worden gegeven, 
kunnen de subtests ook los van elkaar worden 
afgenomen.

NePsy-II-NL

Zeer uitgebreide neuropsychologische testbatterij voor kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar

34 subtests over 6 domeinen

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2010  

Artikelnummer 3843.00

NEPsy-ii-Nl

c
Variabel

alle

24

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus



25

rAKIT-2

N
eP

sy
-I

I-
N

L
r

A
K

IT
-2

N

Doel
Het in kaart brengen van het cognitief functione-
ren (IQ) van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Doelgroep
Kinderen vanaf 4 tot en met 12,5 jaar. Het instru-
ment kan voor de gehele basisschoolleeftijd inge-
zet worden en is speciaal geschikt voor kinderen 
met lagere cognitieve capaciteiten, omdat hij een 
bereik heeft tot een IQ van 40.

Beschrijving
De RAKIT-2 is een herziening van de RAKIT, een 
geheel in Nederland ontwikkelde kinderintel-
ligentietest. de testbatterij bestaat uit dezelfde 12 
subtests als de vorige versie, namelijk:
Figuur herkennen, Exclusie, geheugenspan, 
Woordbetekenis, Doolhoven Analogieën, Kwan-
titeit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, 
Ideeënproduktie en Vertelplaat. De items zijn
gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moei-
lijkere items toegevoegd. Dit om specifiek bij kin-
deren met benedengemiddelde iQ’s betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten. 
de iQ-range is om deze reden ook uitgebreid 
naar een IQ van 40. De uitbreiding met moeilij-
kere items heeft plaatsgevonden om de test ook 
bij 12 jarigen af te kunnen nemen. de RAKiT-2 
geeft naast een totaal IQ ook informatie over de 
Perceptuele Redeneerfactor, Verbale leerfactor, 
Ruimtelijk Oriëntatie factor en Verbale Vlotheids-
factor.

Normering
De normering heeft plaatsgevonden onder 1272 
kinderen in Nederland en Vlaanderen. Er zijn 
aparte normen voor Nederland en Vlaanderen. 
daarnaast is er onderzoek gedaan onder 3 groe-
pen kinderen met ondergemiddelde cognitieve 
capaciteiten (iQ 60-70, iQ 50-60 en iQ<50).

Afname
Het instrument wordt individueel afgenomen met 
pen en papier. Afnameduur van de test ligt tussen
de 90 en 150 minuten. het is ook mogelijk om 
een verkorte versie af te nemen van 6 subtests, 
die tussen de 45 en 75 minuten duurt. Deze ver-
korte versie kan uitsluitend gebruikt worden om 
een globaal plaatje vast te stellen van het cognitief 
functioneren van het kind. Het instrument dient
afgenomen worden door gebruikers met kwalifi-
catieniveau B.

scoring
De scoring vindt plaats door het invoeren van de 
ruwe subtestscores in een scoringsprogramma
op het digitale platform p2o van Pearson. De 
interpretatiemogelijkheden van de rapportage 
staan beschreven in de handleiding, waarbij ook 
een aantal casusvoorbeelden worden gegeven.

REVisiE AmsTERdAmsE KiNdER iNTElligENTiETEsT 2

B
90-150 min.

alle

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2012  

Artikelnummer 3844.00

Auteurs: N. Bleichrodt, P.J.D. Drenth, J.N. Zaal & w.c.M. resing

NePsy-II-NL

De klassieker onder de kinder-IQ tests 

Vanaf 4 t/m 12,5 jaar

NEuRoPsychologiE cATAlogus TesTMATerIAAL
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B.	Wilson,	J.	Cockburn	&	A.	Baddeley. 
Nederlandstalige bewerking: h.g.g. van Balen & A.J.M. groot Zwaaftink.

rBMT

Testbatterij	voor	het geheugen,	te	gebruiken	door	(neuro)psychologen 

ecologisch valide (taken uit het dagelijkse leven)

RiVERmEAd BEhAViouRAl mEmoRy TEsT

Doel 
Diagnosticeren van beperkingen in de alledaagse 
geheugenfunctionering.

Doelgroep 
De test is bedoeld voor volwassenen met een 
hersenaandoening.

Beschrijving 
De RBMT is ontwikkeld om beperkingen van het 
alledaagse geheugen te diagnosticeren. met de 
testbatterij kunnen stoornissen worden waar-
genomen, en veranderingen na een behandeling 
worden vastgelegd. De RBMT heeft vier paral-
lelversies zodat effectmetingen en herstelverloop 
kwantitatief kunnen worden vastgelegd. Teston-
derwerpen: Herinneren van namen, Herkennen 
van gezichten, Herkennen van afbeeldingen, 
Herinneren van afspraken, Afgeven van een 
boodschap, Herinneren van een route, Oriëntatie 
en Weergave van een tekst. De testonderwerpen 
zijn gebaseerd op door patiënten gerapporteerde 
geheugenproblematiek en op observatiegegevens 
van patiënten in een revalidatiecentrum.

geheugenproblematiek kan zowel in het dagelijks 
leven als tijdens de begeleiding of behandeling 
grote beperkingen geven. Een adequate signa-
lering van alledaagse geheugenproblemen is 

daarom een belangrijke eerste stap bij begelei-
ding of behandeling. De Rivermead Behavioural 
memory Test is ontwikkeld om de beperkingen in 
het alledaagse geheugenfunctioneren te diagnos-
ticeren.

Normering 
In 1993 zijn er Nederlandse/Vlaamse normen 
verschenen voor: verschillende leeftijdsgroepen 
van zelfstandig wonende ouderen, patiënten met 
een cerebrovasculair accident (CVA), patiën-
ten met een contusio cerebri, patiënten met 
alcohol-gerelateerde stoornissen, patiënten met 
dementie-gerelateerde stoornissen, patiënten in 
Algemene Ziekenhuizen en patiënten behandeld 
in Psychiatrische Ziekenhuizen.

Afname 
De RBMT wordt individueel afgenomen via 
de pen-en-papier methode. de afnameduur is 
variabel.

De	complete	set	bestaat	uit: 
• RBMT-N Manual Nederlands 
• RBMT-N Normeringsgegevens v.Nederland 
• RBMT-N Formulieren (pak a 25 st) 
• RBMT-N Set materialen uK versie

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 1993  

Artikelnummer 1490.00

B
Variabel

alle

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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w. Dunn,
Nederlandse vertaling: A. rietman

Doel 
Het meten en profileren van (stoornissen in) de 
sensorische prikkelverwerking van kinderen.

Doelgroep 
de test wordt gebruikt bij kinderen tussen 3 en 
10 jaar, maar is het meest geschikt voor kinderen 
in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar.

Beschrijving 
De Sensory Profile-NL (SP-NL) meet via een 
vragenlijst hoe goed kinderen sensorische informa-
tie kunnen verwerken in alledaagse situaties. De 
referentiekaders van de vragenlijst zijn de senso-
rische integratie en de neurowetenschappen. de 
SP-NL bestaat uit 125 items. Er is ook een verkorte 
versie van 38 items. Omdat de ouder/verzorger de 
lijst invult, wordt deze in het diagnostische proces 
betrokken.

De SP-NL geeft een goed beeld van de prikkelver-
werking bij het jonge kind en is zeer aantrekkelijk 
voor o.a. ergotherapeuten, (neuro- en revalidatie) 
psychologen, orthopedagogen, kinderfysiothera-
peuten, kinderlogopedisten en kinderartsen. Voor 
baby’s en peuters, adolescenten en volwassenen zijn 
er de ITSP-NL (Infant/Toddler Sensory Profile) en 
de AASP-NL (Adolescent/Adult Sensory Profile).

Normering 
De handleiding van de SP-NL bevat normeringge-
gevens van meer dan 1037 gezonde Amerikaanse 
kinderen van verschillende etniciteit tussen de 3 
en 10 jaar. Klinische groepen zijn 138 kinderen 
met verschillende diagnoses (o.a. ADHD en PDD, 
inclusief autisme).

Validiteit
Evidentie voor de betrouwbaarheid en validiteit 
van de SP-NL wordt in de handleiding uitgebreid 
besproken.

Afname 
De test kan met een instructie thuis via de pen-
en-papiermethode worden afgenomen door 
de ouder/verzorger of onder begeleiding van 
de professional. Het invullen door de ouder/
verzorger of de professional duurt ongeveer 30 
minuten. De verkorte versie heeft een afnametijd 
van 10 minuten.

De	complete	set	bestaat	uit: 
• Sensory Profile NL Handleiding 
• Sensory Profile NL Scoreformulieren
• (pak a 25 stuks) 
• Sensory Profile NL Vragenlijsten
• (pak a 25 stuks)

sP-NL

Voor	kinderen	van	3	t/m	10	jaar 

Oudervragenlijst	voor	sensorische	prikkels 

Training professioneel testgebruik beschikbaar

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2006  

Artikelnummer 3802.00

sENsoRy PRoFilE-Nl

A
20-30 min.

alle
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Auteurs: T. Manly, I. robertson, V. Anderson & I. Nimmo-smith
Nederlandstalige vertaling in samenwerking met T. Manly.

de TEA-ch is een zeer aantrekkelijke testbat-
terij voor kinderen tussen de 6 en de 16 jaar om 
aandachtsproblemen en aandachtsstoornissen in 
kaart te brengen. met de TEA-ch krijgt men een 
beeld van selectieve aandacht, volgehouden aan-
dacht, aandachtscontrole/switching en respons 
inhibitie. in samenwerking met Tom manly is de 
TEA-Ch vertaald in het Nederlands. De TEA-Ch 
kan een goede aanvulling zijn op, of vervanger zijn 
van, bestaande aandachtstests zoals de Bourdon-
Vos en de sTRooP.

De subtests zijn zeer speels vormgegeven. Vijf van 
de negen subtests zijn auditief en meten volge-
houden aandacht, aandachtscontrole/switching 
en response inhibitie. Twee van deze vijf subtests 
zijn dubbeltaken waarbij een al eerder afgenomen 
auditieve taak gecombineerd wordt met een 
zoektaak die visueel of
auditief is.

Er bestaan twee parallelvormen van de TEA-Ch 
waardoor men een kind eventueel kan hertesten. 

Een korte screening aan de hand van vier subtests 
is ook mogelijk.

De auditieve subtests zijn op CD-rom verkrijg-
baar.

Doel
Meten van aandachtsproblemen bij kinderen.

Doelgroep
Kinderen van 6 tot 16 jaar.

Normering
Er is een supplement met een Nederlandse/
Vlaamse normering van 1139 kinderen van 6 tot 
16 jaar.

Er zijn tevens Australische normen voor kinderen 
van 6-16 jaar. Klinische groepen zijn 24 jongens 
met Adhd en 18 kinderen met traumatisch 
hersenletsel.

TeA-ch-NL

Voor	kinderen	van	3	t/m	10	jaar 

Oudervragenlijst	voor	sensorische	prikkels 

Training professioneel testgebruik beschikbaar

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2007  

Artikelnummer 3790.00

TEsT oF EVERydAy ATTENTioN FoR childREN
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J.L. Mulder, r. Dekker & P.h. Dekker

VLgT

Test voor geheugen en leren

gebaseerd op de california verbal learning test (cVLT)

scoring via cD-roM
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Doel
Onderzoekt de verbale geheugenfuncties bij 
volwassenen.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassenen van 17 t/m 
74 jaar.

NB
Dit is de nieuwe versie van het VLGT scorepro-
gramma. het programma is herzien zodat het nu 
ook functioneert bij nieuwere versies van Win-
dows. het oude programma is daarom niet meer 
verkrijgbaar. Hebt u het oude programma tussen 
1 januari 2010 en 1 februari 2011 aangeschaft? 
dan kunt u het bij Pearson kosteloos omruilen 
voor een nieuw exemplaar.  Neem hiervoor 
contact op met onze klantenservice:info-nl@
pearson.com of 020-581 55 00.

Beschrijving
De test bestaat uit een boodschappenlijst van 
zestien artikelen die de patiënt moet leren en 
over een langere periode moet onthouden. De 
VLGT meet de volgende aspecten: niveau van 
de leerprestatie, snelheid van leren en vergeten, 
wijze van encoderen, onthouden en herkennen 
na een langere periode. Bovendien wordt gevoe-
ligheid voor interferentie, neiging tot confabule-

ren en persevereren nagegaan. Doordat er een 
parallelversie beschikbaar is, kan de test worden 
gebruikt om bijvoorbeeld het herstelverloop of 
het effect van een behandeling te meten. De com-
plete set van de VLGT bestaat uit een handleiding, 
25 formulieren versie 1, 25 formulieren versie 2, 
een audiocassette, en een scoringsprogramma.

Normering
Er zijn normen voor mannen en vrouwen van 
17 tot 74 jaar (N = 436 voor VLGT-versie 1 en 
N=488 voor VLGT-versie 2).
Afname omschrijving

scoring
scoring gebeurt met een computerprogramma

Bestaat er een netwerk-variant
of	is	er	maar	1	versie? 
Er bestaat geen netwerk-variant van het pro-
gramma. Voor klanten die het programma op 
een tweede computer willen installeren wordt 
de mogelijkheid geboden om voor €40 een extra 
licentie aan te schaffen.

Afname
De test wordt individueel afgenomen en ge-
schiedt volgens de pen-en-papiermethode. De 
afnameduur is variabel.

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 1996  

Artikelnummer 2412.00

c
Variabel

alle
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Auteur: D. wechsler
Nederlandstalige bewerking: Pearson

Test het intellectuele vermogen van adolescenten en volwassenen 
tussen de 16:0 en 84:11 jaar

Verbeterde	meting	van	‘fluid’	reasoning,	werkgeheugen	en
verwerkingssnelheid

Verbeterde toepasbaarheid voor het meten van ontwikkeling

WEchslER AdulT iNTElligENcE scAlE iV-Nl

Doel
De WAIS-IV-NL meet de algemene intelligentie, het IQ, van 
adolescenten en volwassenen. De vijftien subtests van de WAIS-
iV-Nl meten uiteindelijk de factoren Verbaal Begrip, Perceptueel 
Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid.

De WAIS-IV-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument 
waarmee het intellectuele vermogen van adolescenten en volwas-
senen tussen de 16 en 90 jaar kan worden bepaald. de WAis-iV-
Nl kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmid-
del bij klinisch onderzoek en om neurologische en psychiatrische 
stoornissen vast te stellen.

Doelgroep
De test is geschikt voor personen in de leeftijd van 16:0 – 84:11 
jaar.

Beschrijving
Bij het ontwikkelen van de WAIS-IV-NL zijn een aantal ver-
anderingen gemaakt ten opzichte van de WAIS-III-NL. Zo is 

wAIs-IV-NL

bijvoorbeeld de theoretische 
basis vernieuwd en uitgebreid. 
ook is de WAis-iii factor en 
indexstructuur veranderd en is 
er een verbeterde meting van 
‘fluid’ reasoning, werkgeheugen 
en verwerkingssnelheid mogelijk. 
daarnaast is de klinische bruik-
baarheid van het instrument 
vergroot door bijvoorbeeld 
het vergemakkelijken van het 
‘taalniveau’ van de instructies en 
het verwijderen van de subtest 
‘Plaatjes Ordenen’. Ook is er 
voor gekozen de invloed van 
motorische vaardigheden en 
snelheid te verkleinen en de 
invloed van een slecht gehoor op 
de subtests uit te sluiten. ook 
zijn de visuele stimuli vergroot. 

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2012  

Artikelnummer 3851.00
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Dit zorgt er ook voor dat de toe-
pasbaarheid van de WAIS-IV-NL 
voor het meten van ontwikkeling 
verbeterd is, mede door het 
toevoegen van demonstratie- en 
oefenvragen. Als laatste zijn ook 
de psychometrische eigenschap-
pen verbeterd; er zijn vernieuw-
de normen, uitgebreidere TiQ 
(totaal IQ) ranges, verminderde 
vloer- en plafondeffecten en 
verbeterde factorscores. 

Normering
De normen van de WAIS-IV 
zijn onderverdeeld in Neder-
land (N=1009) en Vlaanderen 
(N=513). Voor beide groepen 
geldt dat er normen zijn voor 
10 leeftijdsgroepen verdeeld 

van de testafnemer en het aantal 
af te nemen subtests.

scoring
Op basis van de WAIS-IV-NL kan 
een TiQ (totaal iQ) berekend 
worden en daarnaast de indexen:
Verbaal Begrip index, Perceptu-
eel Redeneren index, Werkge-
heugen index en Verwerkings-
snelheid index. de scoring kan 
handmatig uitgevoerd worden, 
maar ook door de ruwe scores in 
te voeren in het digitale platform 
P2o.

over de leeftijden 16:0 tot 84:11. 
Voor 3 subtests zijn er normen 
verzameld van 16:0 tot 69:11. De 
steekproef is een representatieve 
weergave van de Nederlandse en 
Vlaamse samenleving gebaseerd 
op leeftijd, geslacht, opleiding-
sniveau en regio. Verder zijn 
er verschillende betrouwbaar-
heidsstudies gedaan waarvoor 
geen aparte normen worden 
gepubliceerd.

Afname
De afname van de WAIS-IV-NL 
gebeurt met pen en papier. Een 
afname van de volledige batterij 
duurt 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk 
van de leeftijd en de capaciteiten 
van de testpersoon, de ervaring 
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Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar.

Beschrijving
De WISC-III-NL is een bewerking van de Engelstalige WISC-
III (1992), de tweede herziening van de Wechsler Intelligence 
Scale for Children (1949). De WISC-III-NL omvat 13 subtests, 
gegroepeerd als Verbale en Performale subtests. Eén subtest is 
aanvullend en twee subtests zijn optioneel. 
1. Onvolledige Tekeningen
2. informatie
3. substitutie
4. Overeenkomsten
5. Plaatjes ordenen

wechsler 
Intelligence scale 
for children-III

6. Rekenen
7. Blokpatronen
8. Woordkennis
9. Figuur leggen
10. Begrijpen
11. symbolen Vergelijken (optio-
nele subtest) 
12. Cijferreeksen (aanvullende 
subtest)
13. Doolhoven (optionele 
subtest)

de Verbale en Performale 
subtests worden afwisselend 
aangeboden om de aandacht van 
het kind tijdens de testafname zo 
goed mogelijk vast te houden.

D. wechsler. 
Nederlandse bewerking: w. Kort, M. schittekatte, M. Bosmans,
e.L. compaan, P.h. Dekker, g. Vermeir & P. Verhaeghe

De wechsler IQ test voor kinderen van 6 t/m 16 jaar

Oudervragenlijst	voor	sensorische	prikkels 

herziene handleiding 2005
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Normering
De normen van de WISC-
iii-Nl zijn gebaseerd op een 
representatieve steekproef van 
1239 kinderen uit Vlaanderen 
en Nederland verdeeld over elf 
leeftijdsgroepen. De verhou-
ding Vlaamse en Nederlandse 
kinderen is naar rato van de 
bevolkingsomvang. In de steek-
proef is rekening gehouden 
met geslacht, opleidingsniveau, 
culturele achtergrond, regionale 
herkomst en bevolkingsdicht-
heid.

De complete set bestaat uit:
• Wisc-iii-Nl handleiding
• Wisc-iii-Nl Antwoordfor-

mulieren (pak a 25 st)
• Wisc-iii-Nl Figuren Vergelij-

ken (pak a 25 st.)
• WISC-III-NL Doolhoven (pak 

a 25 st.)
• Wisc-iii-Nl Blokpatronen
• Wisc-iii-Nl Puzzel i
• Wisc-iii-Nl Puzzel 1
• Wisc-iii-Nl Puzzel 2
• Wisc-iii-Nl Puzzel 3
• Wisc-iii-Nl Puzzel 4 

(figuurleggen)
• Wisc-iii-Nl Puzzel 5
• Wisc-iii-Nl stimulusboekje
• Wisc-iii-Nl Plaatjes ordenen

scoring
de test leidt tot drie iQ scores 
en drie factorscores. 
de iQ scores zijn: 1. Totaal iQ, 
2. Verbaal iQ en 3. Performaal 
iQ.  
de factorscores zijn: 1. Verbaal 
begrip, 2. Perceptuele organi-
satie en 3.Verwerkingssnelheid.

Afname
Individueel via de pen-en-pa-
piermethode. de afname duurt 
ongeveer 75 minuten.

Jaar van uitgave
2005

B
75 min.

alle
w

Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2005

Artikelnummer 3791.00
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Doel
Het bepalen van de algemene intelligentie bij kinderen en ado-
lescenten met communicatieve handicaps of een onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is het instrument 
ook zeer goed algemeen bruikbaar.

Doelgroep
De test is speciaal ontwikkeld voor kinderen en adolescenten van 
4 t/m/ 21 jaar waarbij geen verbale test kan worden afgenomen. 
De test is geschikt voor doven, slechthorenden, kinderen met 
spraak- en taalproblemen, kinderen met een allochtone achter-
grond en autistische kinderen.

Beschrijving
de WNV-Nl bestaat uit een set subtests die geen beroep doen 
op de verbale capaciteiten van een kind. Om de invloed van taal 
verder te reduceren wordt de instructie aan het kind door mid-

wechsler
Non Verbal

del van pictogrammen gegeven. 
De test is geschikt voor twee 
leeftijdscategorieën, namelijk 
4 t/m 7 jaar en 8 t/m 21 jaar, 
waarbij verschillende subtests 
worden afgenomen: 

subtesten voor kinderen van 
4 t/m 7 jaar:
1. matrix Redeneren
2. substitutie A
3. Figuur leggen
4. herkennen

subtesten voor kinderen van 
8 t/m 21 jaar:
1. matrix Redeneren

Auteurs:  D. wechsler & J. A. Naglieri

speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen
en kinderen met een allochtone achtergrond

Instructie vrijwel zonder gesproken taal

Afnameduur 45 minuten

TesTMATerIAAL NEuRoPsychologiE cATAlogus
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2. substitutie B
3. Ruimtelijke Oriëntatie
4. Plaatjes ordenen

Normering
De normen van de WNV-NL 
zijn gebaseerd op een steek-
proef van 1723 kinderen uit Ne-
derland en Vlaanderen verdeeld 
over 18 leeftijdsgroepen. De 
verhouding Vlaamse en Neder-
landse proefpersonen is naar 
rato van de bevolkingsomvang. 
in de steekproef is rekening ge-
houden met geslacht, opleidings-
niveau, culturele achtergrond en 
regionale herkomst.

De complete set bestaat uit:
• WNV - Afname- en scorings-

handleiding
• WNV - scoreformulieren
• (pak à 25)
• WNV - Responsformulieren 

(pak à 25)
• WNV - stimulusboek
• WNV - scoremallen
• WNV - Envelop Scoremallen
• WNV - Figuur leggen
• WNV - Bord Ruimtelijke 

Oriëntatie
• WNV - Plaatjes ordenen
• WNV - Koffer
• WNV - Kofferlabel

scoring
de test leidt tot één iQ score. 
Ook kunnen de verschillende 
subtesten afzonderlijk geïnter-
preteerd worden.

Afname 
De test wordt individueel 
afgenomen via de pen-en-pa-
piermethode. de afname duurt 
ongeveer 45 minuten. Bij een 
verkorte versie is dit ongeveer 
20 minuten.

Jaar van uitgifte
2008

B
10-45 min.
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Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave - /-

Artikelnummer 3826.00
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wPPsI-III-NL
wechsler Preschool and
Primary scale of Intelligence – Third edition

TesTMATerIAAL NEuRoPsychology cATAlogus

Doel
Het meten van de algemene cognitieve capaciteiten (intelligen-
tie) van kinderen.

Doelgroep
De test is ontwikkeld voor kinderen van 2:6 jaar t/m 7:11 jaar. 
het is de eerste genormeerde Nederlandstalige intelligentietest 
voor deze leeftijdsgroep om algemene cognitieve capaciteiten 
te meten, die bovendien betrouwbaar en valide genoemd kan 
worden.

Beschrijving
De WPPSI-III-NL is een intelligentietest voor kinderen van 2 
jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden (2:6- 7:11). 
Er is een batterij voor de jongste leeftijdsgroep (2:6-3:11), die 
bestaat uit 4 kernsubtests (Receptieve Woordenschat, Infor-
matie, Blokpatronen, Figuur Leggen) en 1 aanvullende subtest 
(Plaatjes Benoemen). Voor de oudere leeftijdsgroep (4:0-7:11) 
worden 7 kernsubtests afgenomen (Woordenschat, informatie, 
Woord Redeneren, Blokpatronen, matrix Redeneren, Plaatjes 

concepten, substitutie) en 
kunnen 5 aanvullende subtests 
(symbool Zoeken, Begrijpen, 
Onvolledige Tekeningen, 
Overeenkomsten, Figuur Leg-
gen) afgenomen worden en 2 
optionele subtests (Receptieve 
Woordenschat en Plaatjes Be-
noemen). Er kan een Totaal iQ 
(TIQ) worden vastgesteld, een 
Performaal iQ (PiQ), een Ver-
baal iQ (ViQ) en een Algemene 
Taal Index (ATI) en voor de 
oudere leeftijdsgroep ook een 
Verwerkingssnelheid (Vs).

Normering
de WPPsi-iii-Nl is geschikt 
voor het gehele Nederlandstali-
ge gebied, waarbij gezamenlijke

Auteurs: J. hendriksen & P. hurks

wechsler intelligentietest voor kinderen van 2:6 tot en met 7:11 jaar

Afnameduur 30 tot 50 minuten voor de kernbatterij
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wPPsI-III-NL
wechsler Preschool and
Primary scale of Intelligence – Third edition

normen voor de jongste leef-
tijdsgroep (2:6-3:11 jaar) ver-
zameld zijn en aparte normen 
voor Nederlandse en Vlaamse 
oudste kinderen (4:0-7:11). de 
uiteindelijke steekproef van 
jongste kinderen bestaat uit 
1672 Nederlandse en Vlaamse 
kinderen. De steekproef van de 
Nederlandse oudere kinde-
ren bestaat uit 825 kinderen. 
De steekproef van de oudere 
Vlaamse kinderen bestaat uit 
416 kinderen. in het tweede 
kwartaal van 2010 is een 
herziene technische handleiding 
verschenen.

Afname omschrijving
De test wordt individueel 

Totaal iQ (TiQ), Algemene Taal 
index (ATi) en de Verwerkings-
snelheidsquotiënt (VS) (deze 
laatste is alleen beschikbaar 
voor de oudste leeftijdsgroep). 
Vervolgens kunnen de hierbij 
behorende percentielscores en 
de bijbehorende betrouwbaar-
heidsintervallen opgezocht wor-
den. De scores kunnen visueel 
gemaakt worden in grafieken.

eisen aan de gebruikers
de gebruikers dienen aan kwali-
ficatieniveau B te voldoen.

afgenomen en geschiedt volgens 
de pen-en-papiermethode. de 
duur van afname van de kern-
subtests is bij de leeftijdsgroep 
2:6-3:11 gemiddeld 30 tot 35 
minuten. Afname van de aanvul-
lende subtest duurt gemiddeld 
tussen de 5 en 7 minuten. Voor 
de oudere leeftijdsgroep (4:0-
7:11) duurt de afname van de 7 
kernsubtests gemiddeld 40 tot 
50 minuten. Het afnemen van 
de aanvullende 5 subtests en de 
optionele 2 subtests gemiddeld 
30 tot 40 minuten.

scoring
de test leidt tot iQ- en index-
scores voor het Performaal 
iQ (PiQ), Verbaal iQ (ViQ), 

B
90 min.
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Afnamewijze pen en papier 

Jaar van uitgave 2009

Artikelnummer 3828.00
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BoeKeN NEuRoPsychologiE cATAlogus

handboek
Neuropsychologische
Diagnostiek

Klinische neuropsychologie, het onderwerp van dit boek, houdt 
zich bezig met gedragsaspecten van hersenaandoeningen, en speelt 
een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. het handboek 
neuropsychologische diagnostiek gaat uitgebreid in op de achtergrond 
en toepassing van ruim veertig neuropsychologische tests die alle 
gebruikt kunnen worden binnen het Nederlands taalgebied.

Auteurs: Anke Bouma, Jacqueline Mulder, Jaap Lindeboom en Ben schmand (red.)
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Deze tests betreffen zowel 
oorspronkelijk Nederlandstalige 
tests als buitenlandse tests. Bij 
iedere test worden de theo-
retische uitgangspunten, het 
psychometrisch onderzoek en 
de normering besproken. Waar 
mogelijk wordt een overzicht 
gegeven van onderzoek naar 
de test met beeldvormende 
technieken. ook wordt ingegaan 
op praktische aspecten zoals af-
name en scoring, en het gebruik 
van de tests in de kliniek. Zie de 
inhoudsopgave van dit hand-
boek voor een overzicht van de 
beschreven instrumenten.
het handboek neuropsycholo-
gische diagnostiek is de geheel 
herziene en aangevulde nieuwe 

praktiserend neuropsycholoog 
of als wetenschappelijk onder-
zoeker, en voor iedereen die 
neuropsychologie studeert. het 
boek kan eveneens van belang 
zijn voor collega’s uit belendende 
(para)medische en psychologi-
sche disciplines, de taalweten-
schappen en voor studenten in 
de neurowetenschappen en de 
klinische psychologie.

Doelgroep
studenten (neuro)psychologie en 
iedereen die werkzaam is binnen 
de klinische neuropsychologie en 
belendende psychologische en 
(para)medische disciplines.

druk van de uitgave Neuro-
psychologische diagnostiek - 
Handboek (uit 1996 en 1998, ‘de 
Blauwe map’) en zal in de zomer 
van 2012 verschijnen. Bij de 
nieuwe druk is de oorspronkelijk 
losbladige uitvoering vervangen 
door een gebonden uitgave. Alle 
bestaande hoofdstukken zijn 
geactualiseerd en er zijn nieuwe 
tests toegevoegd. Het handboek 
is geschreven door auteurs die 
hun sporen verdiend hebben in 
de klinische en experimentele 
neuropsychologie. sommigen 
zijn zelf auteur van neuropsy-
chologische tests. het boek is 
een waardevol naslagwerk voor 
iedereen die in de klinische neu-
ropsychologie werkzaam is als 

IsBN 978 90 265 1797 6
Jaar van uitgave 2012

Druk 1e druk
omvang ca. 800 pagina’s

 A/s/w W
Nur 776

‘ het handboek neuropsychologische diagnostiek gaat 
uitgebreid in op de achtergrond en toepassing van meer 
dan veertig neuropsychologische tests die gebruikt kunnen 
worden in Nederland en Vlaanderen.’

BoeKeN NEuRoPsychologiE cATAlogus

handboek
Neuropsychologische
Diagnostiek
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BoeKeN NEuRoPsychologiE cATAlogus

Op aansprekende wijze en met vele verhelderende voorbeelden 
gaat hij in op als vragen als: hoe maken we de stap van kennis 
over zenuwcellen naar het onderwijs in het klaslokaal? Welke 
oorzaken zijn er voor problemen als dyslexie, dyscalculie en een 
gebrek aan concentratievermogen aan te wijzen? Waarom is 
de rijpheid van de hersenen van betekenis voor het gedrag van 

het
Lerende
Brein 

het onderzoek naar ons brein bevindt 
zich in een stroomversnelling. het aantal 
publicaties op dit terrein is nauwelijks bij te 
benen, niet voor een ingevoerd onderzoeker, 
laat staan voor een breder lezerspubliek. het 
is dan ook bijzonder dat Torkel Klingberg 
de tijd heeft genomen om het immer groter 
wordende reservoir aan kennis te bundelen, 
te ordenen en toegankelijk te maken voor 
ouders, hulpverleners en onderwijzend 
personeel.

een tiener? Aan de hand van 
zijn eigen onderzoek en dat van 
anderen, en het levenslot van 
mensen uit het echte leven, laat 
hij zien hoe de hersenen door 
uiteenlopende factoren worden 
beïnvloed: van genen tot stress, 
lichamelijke inspanning, voeding, 
training en familierelaties.
het lerende brein is een boek 
dat beschrijft hoe we onze 
kinderen en tieners de beste 
omstandigheden kunnen bieden 
om te leren en zich te ontwik-
kelen.

‘Klingberg verstaat als vooraan-
staand onderzoeker ook nog 
eens de kunst van het toegan-
kelijk maken van complexe 
materie voor een groot publiek, 
een combinatie die men zelden 
tegenkomt en die dit zeer inte-

Auteur: Torkel Klingberg 
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‘ een onmisbaar boek voor onze Pabo’s, 
lerarenopleidingen en Masters of special educational Needs!’

ressante boek heeft opgeleverd. 
Leraren en hulpverleners, maar 
ook zeker geïnteresseerde ou-
ders zullen veel plezier beleven 
aan deze uiteenzetting over het 
werkgeheugen.’
Prof. jan de moor, hoogleraar 
kinderrevalidatie uMC Radboud 
Nijmegen en Behavioral Science 
institute Nijmegen

‘Het boek speelt in op een 
krachtige ontwikkeling om door 
middel van training en oefening 
cognitieve functies te verbete-
ren. Voor mensen werkzaam 
in de zorg of onderwijs biedt 
dit prettig geschreven boek een 
uitstekende introductie in het 
veld van onderzoek naar het 
werkgeheugen, en de verbete-
ring daarvan door training.’
Prof. jan Buitelaar, Radboud uni-

leidingen en masters of special 
Educational Needs!’
Drs. Mariëlle Gerrits-Entken, 
zelfstandig gevestigd onder-
wijskundige (voormalig Pabo 
Arnhem)

Nagekomen bericht (14/7):
de centrale Werkgroep Proto-
collaire Psychologische Behan-
delingen (centrale Werkgroep 
PPB) van het Kenniscentrum 
Kinder- en jeugdpsychiatrie 
kreeg de opdracht cogmed 
te toetsen. Deze toetsing viel 
positief uit. het Kenniscentrum 
Kinder- en jeugdpsychiatrie 
adviseert Cogmed toe te passen 
als protocolaire psychologische 
behandelvorm bij ADHD.

versiteit Nijmegen en Karakter 
Kinder- en jeugdpsychiatrie

‘Klingberg weet met Zweedse 
degelijkheid en helderheid com-
plexe onderwerpen uit de
neurowetenschappen te vertalen 
naar het alledaags functioneren. 
het boek nodigt uit om op basis
van deze kennis nieuwe behan-
delingen te ontwikkelen.’
Drs. Wytze van der Zwaag, 
zelfstandig gevestigd klinisch 
psycholoog te groningen

‘Torkel Klingberg laat in dit boek 
zien wat de voortschrijdende 
neurowetenschappenlijke kennis 
kan betekenen voor ons onder-
wijs. Hij pleit voor integratie van 
deze kennis in de lerarenoplei-
dingen. Een onmisbaar boek dus 
voor onze Pabo’s, lerarenop-

IsBN 978 90 265 2239 0
Prijs € 24,50

Jaar van uitgave 2011
Druk 1e druk

omvang 168 pagina’s
Nur 770

 A/s/w W

Doelgroep
(neuro)psychologen, 

leerkrachten, iB’ers, RT’ers, 
cogmed-coaches, ouders

“het lerende brein is een boek dat beschrijft hoe we
onze kinderen en tieners de beste omstandigheden

kunnen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.”

BoeKeN NEuRoPsychologiE cATAlogus
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Auteurs: F. wijnen en F. Verstraten

het brein
te kijk

VlgT scoREPRogRAmmA 2.0 + REgisTRATiEcodE

Onderzoek naar de werking van onze hersenen 
wordt wel the final frontier genoemd.
Hoewel er de laatste decennia veel vooruitgang is 
geboekt, is de ontdekkingsreis nog niet voltooid. 
Het onderzoek naar het functioneren van het 
menselijk brein heeft vooral geprofiteerd van ge-
avanceerde manieren om activiteit in de hersenen 
te meten: de zogeheten neuro-imaging technie-
ken. Het brein te kijk geeft een overzicht van de 
nieuwe ontwikkelingen waarmee daadwerkelijk 
een kijkje in het brein kan worden verkregen. In 
de eerste hoofdstukken worden de technieken 
van neuro-imaging op een toegankelijke manier 
besproken. In de daaropvolgende hoofdstukken 
passeren taal, perceptie, aandacht, geheugen, 
emoties en motoriek de revue. In het laatste 
hoofdstuk komt de ultieme vraag over hersenen 
en bewustzijn aan bod.

Door de heldere manier van schrijven en de vele 
(kleuren)illustraties is het brein te kijk geschikt 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de werking 
van de hersenen en met eigen ogen wil zien wat 
men vandaag de dag over het brein weet. 

De hoofdstukken zijn geschreven door vooraan-
staande Nederlandse onderzoekers. de redactie 
was in handen van prof.dr. Frank Wijnen en prof.
dr. Frans Verstraten. Beiden zijn verbonden aan 
de universiteit utrecht.

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd in de werking van de 
hersenen.

IsBN 978 90 265 1807 2

Jaar van uitgifte 2008

Druk 4e druk

Pagina’s 288 pagina’s

A / s / w W

NEuRoPsychologiE cATAlogus BoeKeN

‘ een van de weinige boeken in het Nederlands 
die je een prima kijkt geeft over hoe het brein 
functioneert. Van neuro-imaging tot bewustzijn.’
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Doelstelling van de opleiding
Aan het einde van de opleiding bent u 
in staat zelfstandig een cogmed Werk-
geheugentraining te starten, begeleiden 
en evalueren, op een wijze waarbij de 
Cogmed werkgeheugentraining geïn-
tegreerd wordt binnen uw bestaande 
begeleidings-/behandelingspraktijk.

opleidingseisen aan de coach
Vanuit cogmed is de eis gesteld dat bij 
de behandeling een arts, psycholoog of 
orthopedagoog betrokken dient te zijn in 
verband met de indicatiestelling, dan wel 
dat er een recent rapport ligt van een 
van deze deskundigen. Maar ook dient 
de coach terug te kunnen vallen op een 
arts, psycholoog of orthopedagoog voor 
bijzonderheden tijdens de training. de 
coach zelf echter kan ook een ter zake 
deskundige zijn, zoals bijvoorbeeld een 
RT-er binnen een school of een opleider/
coach binnen een bedrijf. iets anders is 
het recht op vergoeding. Het kan zijn 
dat verzekeraars specifieke eisen aan de 

vergoeding stellen, zie verderop. Ervaring 
in computergebruik is een must.

Mocht u nog vragen hebben over uw 
kwalificaties, dan kunt u die stellen bij 
info@beterbrein.nl 

Niveau van de opleiding
Het niveau van de opleiding is gebaseerd 
op een academisch werk- en denkniveau

Inhoud van de opleiding
Vier dagdelen theorie:
• Wetenschappelijk onderzoek 
• Diagnostiek: vaststellen van een 

werkgeheugen probleem, indicaties en 
contra-indicaties 

• uitleg van het behandelprotocol: na-
dere screening en uittesten geschiktheid 
voor training 

• uitleg van het behandelprotocol: voor-
waarden voor succes herkennen en 
kunnen implementeren 

• Het volgen van de cliënt via de webser-
ver: caoching, aanmoediging en correctie 

• Nameting en evaluatie, follow-up. 
Ethiek en praktijkvoering 

• Het leren gebruiken van de webserver: 
als coach feedback geven op de training

• 30 uren zelftraining: 25 uur zelftraining 
met behulp van het programma en 5 
uur evaluatie n.a.v zelftraining

opleiding tot 
cogmed coach 

TRAiNiNg

NEuRoPsychologiE cATAlogus TrAININgeN

Deze opleiding wordt gegeven door BeterBrein

i.s.m. onze

trainingspartner:
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Doel van de training 
Tijdens de cursus zal aandacht worden be-
steed aan neuropsychologische diagnostiek 
bij kinderen en jeugdigen. hiertoe zal de 
ontwikkeling van verschillende cognitieve 
functies worden besproken en de wijze 
waarop deze functies met de NEPsy-ii-Nl 
in kaart kunnen worden gebracht. Tijdens 
de training zal veel worden geoefend met 
afname, scoring en interpretatie tegen de 
achtergrond van verantwoord testgebruik. 
Er wordt ingegaan op de achtergrond van 
de ontwikkeling van de NEPSy-II-NL, de 
opbouw van de domeinen en de psycho-
metrische eigenschappen. de subtests 
worden qua meetpretentie, toepassing en 
gebruik besproken waarbij de valkuilen 
in afname en scoring worden toegelicht 
aan de hand van voorbeelden en door de 
cursisten meegebrachte casuïstiek. 

gedurende de training zullen in ieder 
geval de volgende punten aan bod 
komen: 
• Theorievorming achter de ontwikkeling 

van cognitieve functies 
• Neuropsychologische diagnostiek bij 

kinderen en jeugdigen 
• Geschiedenis van het ontstaan van de 

Nepsy naar de NEPsy-ii-Nl 

• De cognitieve functies die met de 
NEPsy-ii-Nl in kaart gebracht kunnen 
worden 

• Psychometrische eigenschappen van de 
NEPsy-ii-Nl 

• Praktische oefening met de NEPsy-ii-Nl 
• De verschillende verwijzingsvragen en 

aanbevolen testbatterijen 
• Interpretatie (ahv casuïstiek) en rappor-

tage 

Doelgroep 
De training is bedoeld voor psychologen en 
orthopedagogen. 

Docenten 
dr. Rita Zijlstra is Klinisch Neuropsy-
choloog, orthopedagoog-generalist en 
cognitief gedragstherapeut VgcT i.o. Zij 
is één van de bewerkers van de NEPSy-
II-NL en is als onderzoeker verbonden 
aan de universiteit Leiden bij de vakgroep 
orthopedagogiek. daarnaast is dr. Rita 
Zijlstra betrokken bij het onderzoek dat 
zich richt op het in kaart brengen van 
neuro cognitieve factoren die de effectivi-
teit van evidence based programma’s voor 
kinderen met gedragsproblemen beïnvloe-
den. Tevens is zij werkzaam als Klinisch 
Neuropsycholoog bij het Kinder- en 

jeugdcentrum van de FortaGroep en ver-
antwoordelijk voor (neuropsychologische) 
diagnostiek en behandeling van kinderen 
met leerproblemen en andere ontwik-
kelingsstoornissen. Ze is actief als docent 
en supervisor in diverse opleidingen zoals 
in de opleiding tot gZ-psycholoog, Klinisch 
psycholoog variant Kinder- en jeugd, Or-
thopedagoog-generalist en specialistische 
opleiding tot klinisch neuropsycholoog. 

Accreditatie	en	certificering	
Na het volgen van de cursus ontvangt u 
een certificaat. Voor het NIP Kinder- en 
jeugdpsychologen (k&j), NVo orthope-
dagogen-generalist (og) en Eerstelijns-
psychologen NiP is bij het NiP accreditatie 
aangevraagd. 

Inschrijving
Inschrijven kan door het aanmeldingsfor-
mulier op onze website in te vullen. 
Voor  meer informatie over de inschrijving 
voor de training kunt u contact opnemen 
met onze klantenservice door een email 
te sturen naar training-nl@pearson.com.

NePsy-II-NL

Pearson organiseert een driedaagse training over de NePsy-II-NL, een uitgebreid 
instrument dat ontwikkeld is om de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen van 5 
t/m 12 jaar in kaart te brengen.

De training wordt verzorgd door Dr. rita Zijlstra

TRAiNiNg
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opzet van de training
In de training wordt de samenstelling van 
het psychologisch rapport op de voet 
gevolgd. Van aanvaarding van de opdracht, 
de formulering van de vraagstelling, de 
keuze van het testmateriaal, de interpreta-
tie van de testuitslagen tot de uiteindelijke 
rapportage. daarbij wordt ingegaan op de 
randvoorwaarden zoals ethiek, juridische 
aspecten, nabespreking, presentatie aan 
de opdrachtgever en acceptatie door de 
cliënt/kandidaat. De besproken theorie 
wordt in de praktijk gebracht door middel 
van voorbeeldcasussen (rapportages).

Doel van de training
Het doel van de training is testgebruikers 
praktische handvatten te bieden om aan 
de hand van testuitslagen een psycholo-
gisch rapport samen te stellen. daarbij 
wordt ingegaan op zowel de psycho-
technische aspecten van testgebruik, de 
ethiek en juridische aspecten van het 
rapporteren. uitgangspunt is dat het psy-
chologisch rapport een onderdeel is van 
het adviesproces. De communicatie met 
opdrachtgever en cliënt/kandidaat via het 

psychologisch rapport krijgt dan ook de 
nodige aandacht. in de cursus wordt het 
accent gelegd op het juist interpreteren 
van testgegevens en vervolgens worden er 
handvatten gegeven voor het schrijven van 
rapportages.

Doelgroep
de training richt zich op gebruikers 
van psychologische tests die zelf over 
hun bevindingen rapporteren. Dit zijn 
academische, gZ- en hbo-psychologen, 
orthopedagogen, psychotherapeuten, 
psychologisch medewerkers, hRm-pro-
fessionals en psychologisch assistenten. 
gestreefd wordt naar een gemêleerde 
cursistengroepen zodat in de discussie 
diverse benaderingen over testgebruik 
ingebracht kunnen worden.

Docent
Aart Kooreman is psycholoog NiP en 
werkzaam als zelfstandig adviseur. Hij pu-
bliceert regelmatig op het gebied van be-
roepskeuze, diagnostiek en reïntegratie en 
hij ontwikkelde enige tests (bijv. KIT-V). In 
het NIP is hij secretaris van de Commissie 

Ondersteunende Beroepen en lid van de 
NiP Beroepen commissie Registraties.

Literatuur
Kooreman, A. (2006, vierde druk), Het 
Psychologisch Rapport, Amsterdam, 
Pearson Assessment and information. 
Algemene standaard Testgebruik 2000 
van het NIP.

Certificering
De cursist die daar in aanmerking voor 
komt, schrijft ten behoeve van de toets 
een rapportage die is opgezet analoog 
aan de opzet in de Algemene standaard 
Testgebruik 2000 NiP, en de richtlijnen in 
het Psychologisch Rapport (Kooreman, 
Pearson Assessment and information, 
2006). de rapportage wordt door de 
cursusleiding beoordeeld volgens een 
beoordelingsprotocol.
Voor de deelregisters NiP Kinder- en 
jeugdpsycholoog (K&j)/NVO Orthopeda-
goog-generalist (og) en Eerstelijnspsy-
choloog NiP, is accreditatie toegekend.

Van test tot 
rapportage

Pearson organiseert een ééndaagse training om rapportagevaardigheden van psychologen 
en andere professionals te verbeteren. In de training worden praktische handvatten 
aangereikt voor rapportage en worden de eigen rapportage-vaardigheden getoetst.

De training wordt verzorgd door e.L. K ooreman

TRAiNiNg
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Doel van de training
De training levert een aantal handvat-
ten voor een optimaal gebruik van de 
Sensory Profile-NL. De achterliggende 
theorie over sensorische prikkelverwer-
king van Winnie Dunn wordt uitgebreid 
behandeld en diverse casussen worden 
besproken.

hierbij komen nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten op het gebied van de sensori-
sche integratie aan de orde. ook is er
aandacht voor de gevolgen van de 
testuitslagen voor diagnostiek en behan-
deling. De test biedt veel verschillende 
niveaus van interpretatie, waardoor een 
gedifferentieerd beeld van de prikkelver-
werking ontstaat. Aan het einde van de 
training is de cursist beter in staat de vele 
mogelijkheden van de SP-NL te benut-
ten. 

Doelgroep
De training is bedoeld voor ergothera-
peuten, kinderfysiotherapeuten, logope-
disten, psychologen en orthopedagogen. 

opzet van de training
om 10 uur zal gestart worden met het 
programma. de training duurt tot onge-
veer 16 uur. Lunch is inbegrepen. 

Certificering
Aan het einde van de training wordt een 
deelnemerscertificaat uitgereikt. 

Accreditatie
Kinderfysiotherapeuten en Algemeen 
Fysiotherapeuten worden na het volgen 
van de SP training geaccrediteerd door 
de KNgF met 5 punten. logopedisten en 
Ergotherapeuten worden na het volgen 
van de SP training geaccrediteerd door 
de st AdAP met 6 punten.

Data en kosten
in de trainingskalender op www.pears-
on-nl.com kunt u data vinden waarop de 
training wordt gehouden. Voor de kosten 
verwijzen wij u ook graag naar onze 
website.

Locatie en bereikbaarheid
De training wordt gegeven op ons kan-
toor in Amsterdam, op 5 minuten loopaf-
stand van station Amsterdam-Sloterdijk. 
Tevens bieden wij u de mogelijkheid tot 
in-company trainingen op locatie.

Inschrijving
Inschrijven kan door het aanmeldingsfor-
mulier op onze website in te vullen.Voor  
meer informatie over de inschrijving voor 
de training kunt u contact opnemen met 
onze klantenservice door een email te 
sturen naar training-nl@pearson.com. 

werken met de 
Sensory	Profile-NL

De	Sensory	Profile-NL	is	een	uitgebreide	oudervragenlijst,	die	belangrijke	informatie	vastlegt	
over de sensorische prikkelverwerking van het kind. De training ‘werken met de sensory 
Profile-NL’	leert	aan	de	hand	van	casussen	en	een	uitgebreide	theoretische	onderbouwing	
hoe u deze vragenlijst optimaal kunt gebruiken en correct kunt interpreteren.

De training wordt verzorgd door A. rietman
(vertaler	en	bewerker	van	de	Sensory	Profile-NL)
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Doel van de training
Tijdens de cursus zal er veel worden 
geoefend met afname, scoring en 
interpretatie tegen de achtergrond van 
verantwoord testgebruik. Er zal worden 
ingegaan op de achtergronden van de 
ontwikkeling van de WPPSI-III-NL en 
de WISC-III, de opbouw van de tests, 
de verschillen tussen de WPPSI-R en de 
WPPsi-iii, de discussie rond betrouw-
baarheid en validiteit. De subtests wor-
den qua meetpretentie, toepassing en 
gebruik besproken, waarbij de valkuilen 
in afname en scoring worden toegelicht 
aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor psycholo-
gen, orthopedagogen en psychologisch 
medewerkers.

Docent
sinds 2002 is dr. Renske Wassenberg 
verbonden aan het academisch zieken-
huis maastricht.
Zij werkt hier als gezondheidszorgpsy-

choloog binnen de zorglijn Kinder en 
jeugd ggZ.
haar werkzaamheden zijn breed en 
omvatten zowel klinisch werk met 
opgenomen, vaak ernstig zieke, kinderen 
als poliklinisch werk waarbij zij neuro-
psychologisch en belevingsonderzoek 
verricht. Renske Wassenberg gebruikt de 
WPPSI-III-NL en de WISC-III-NL veel-
vuldig. De WPPSI-III-NL, onder andere 
binnen de follow-up neonatologie, waar-
bij te vroeg geboren kinderen worden
teruggezien op 2- en 5-jarige leeftijd. de 
WISC-III-NL gebruikt ze vooral op de 
polikliniek bij kinderen en jongeren die 
met verschillende vraagstellingen bin-
nenkomen (o.a. ontwikkelingsstoornissen 
zoals ASS en ADHD, achterstand/voor-
sprong ontwikkelingsniveau, leerproble-
matiek, angst- en stemmingsproblemen, 
onbegrepen lichamelijke klachten).
Renske is verder actief binnen het on-
derwijs aan de universiteit Maastricht, 
de opleiding tot kinderverpleegkundige 
en RiNo Zuid-Nederland (opleiding 
tot gezondheidszorgpsycholoog) op het 

gebied van psychodiagnostiek, klinische 
stoornissen en cognitieve ontwikkeling.

Accreditatie	en	certificering
Na het volgen van de cursus ontvangt 
u een certificaat. Voor NIP Kinder- en 
jeugdpsychologen (K&j), NVo orthope-
dagogen-generalist (og) en Eerstelijns-
psychologen NiP is bij het NiP accredita-
tie aangevraagd.

Data en kosten
in de trainingskalender op www.pears-
on-nl.com kunt u data vinden waarop de 
training wordt gehouden. Voor de kosten 
verwijzen wij u ook graag naar onze 
website.

Lokatie
de training wordt in Amsterdam gege-
ven. Deze locatie is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer nabij het treinsta-
tion Amsterdam sloterdijk.

wPPsI-III-NL & 
wIsc-III-NL

Pearson organiseert een ééndaagse training over twee intelligentie-tests voor kinderen, 
de wPPsI-III-NL en wIsc-III-NL. De wPPsI-III-NL is ontwikkeld voor de leeftijd van 2:6 
t/m	7:11	jaar.	De	WISC-III-NL	is	voor	de	leefijd	van	6	-17	jaar.

TRAiNiNg
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