
Informatie voor (ouders van) patiënten en verwijzers

Wegwijs in het Centrum voor 
Leer- en Ontwikkelingsstoornissen 

Alle kennis. 
Alle aandacht.





Zicht op capaciteiten en 
kansen voor kinderen met een 
neurologische aandoening

Kinderen en jongeren met een neurologische aandoening kunnen te maken 
krijgen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Ze hebben bijvoorbeeld 
veel moeite met lezen of er zijn problemen met concentratie en geheugen. 
Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen (CNL)* 
van Kempenhaeghe biedt inzicht in de capaciteiten en ontwikkelmogelijk-
heden van kinderen met een neurologische aandoening. Het CNL beschikt 
over unieke, specialistische expertise op het gebied van ‘hersenen, leren en 
ontwikkeling’. Sinds de oprichting in 2008 hee� het CNL meer dan 1200 
kinderen en jongeren geholpen zodat zij zich zo optimaal mogelijk verder 
kunnen ontwikkelen. 

*De dienstverlening van Kempenhaeghe op het gebied van neurologische leer- en ontwikkelings-
stoornissen is erkend als medisch specialistische zorg en is opgenomen in de basiszorgverzekering.

Voor wie bestemd? 

Het Centrum voor Neurologische Leer- en 
ontwikkelingsstoornissen (CNL) ziet kinderen 
met zeer verschillende neurologische aan- 
doeningen:
• kinderen met een spierziekte
• kinderen met neuro�bromatose
•  kinderen met afwijkingen van het zenuw- 
 stelsel (aangeboren of als gevolg van een
 ziekte of ongeval)
• kinderen met een traumatisch hersenletsel

• kinderen met een doorgemaakte infectie 
 van het zenuwstelsel
• kinderen met een neurologische aandoening 
 die te maken hee� met een vroeggeboorte 
 of andere problemen rondom de geboorte
• kinderen met een erfelijke aandoening die
 een leer- of ontwikkelingsstoornis, of een 
 taalachterstand hebben. 



Hoe verwijzen?  

Medisch specialisten uit algemene of academische 
ziekenhuizen kunnen een kind naar het CNL 
verwijzen. Bijvoorbeeld een (kinder)neuroloog, 
een kinderarts, een (kinder)psychiater, een 
revalidatiearts of een klinisch geneticus (dit is 
een arts die gespecialiseerd is in erfelijkheid).

Redenen voor verwijzing kunnen zijn: 
•  De leerprestaties en/of de ontwikkeling van 
 een kind met een neurologische aandoening 
 blijven achter bij de feitelijk mogelijkheden.
• Er is behoe�e aan inzicht in de leervermogens 
 (het leerpotentieel) van het kind. 
• Er is behoe�e aan inzicht in de gevolgen 
 van een neurologische aandoening voor het
 leer- en ontwikkelingsvermogen van het kind.
• Er is behoe�e aan een second opinion.
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Bundeling van kennis   

In het CNL zijn deskundigen vanuit meerdere 
vakgebieden bij een kind betrokken. De 
expertise van de kinderneuroloog en de klinisch 
neuropsycholoog of GZ-psycholoog staan centraal. 
Verder is een gespecialiseerd orthopedagoog 
betrokken. Het team wordt eventueel uitgebreid 
met een kinderpsychiater, een slaaparts, een 
maatschappelijk werker, een pedagogisch thuis- 
begeleider (dit is een gespecialiseerd verpleeg-
kundige), een fysiotherapeut, een ergotherapeut 
of een logopedist. Kempenhaeghe hee� al deze 
disciplines in huis. 

De deskundigen kijken dus vanuit meer 
perspectieven naar het kind. Ze bespreken met 
elkaar hun bevindingen in een zogenoemd 
multidisciplinair team.

Als het nodig is, werkt het team samen met 
Maastricht Universitair Medisch Centrum, de 
GGZ, kinderrevalidatiecentra en/of scholen en 
onderwijsinstellingen.  

De kinderneuroloog en de klinisch neuropsycho-
loog of GZ-psycholoog zijn eindverantwoordelijk 
voor de diagnose en behandeling. De medische 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de kinder-
neuroloog.



Eerste consult 

Als uw kind is verwezen naar het CNL ontvangt 
u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dat 
vindt a�ankelijk van uw woonplaats in Heeze 
of in Oosterhout plaats. 

Bij de uitnodiging krijgt u enkele vragenlijsten 
over de ontwikkeling van uw kind en over het 
huidige functioneren. U vult die vragenlijsten 
thuis in. De ingevulde vragenlijsten stuurt u 
voorafgaand aan het eerste consult terug. De 
arts en psycholoog bereiden zich aan de hand 
van uw antwoorden voor op het eerste gesprek. 

Neemt u uw verzekerings- en legitimatie- 
gegevens mee naar het eerste gesprek. De 
medische gegevens ontvangt het CNL-team 
via de arts die uw kind hee� doorverwezen. 
Nadat u toestemming hee� gegeven, vraagt

het CNL-team ook informatie over uw kind op bij 
de school en bij instanties die al bij de zorg voor 
uw kind zijn betrokken. Het CNL-team beoordeelt 
alle informatie opnieuw.

Het eerste consult duurt drie kwartier. Het 
bestaat uit een gezamenlijk gesprek van u en 
uw kind met de kinderneuroloog en klinisch 
neuropsycholoog of GZ-psycholoog. De kinder- 
neuroloog en psycholoog luisteren goed naar 
uw hulpvraag. Ze stellen ook vragen aan u en 
aan uw kind. Er is ruim tijd om de problematiek 
van uw kind toe te lichten.

Verder verricht de kinderneuroloog tijdens het 
eerste consult een neurologisch onderzoek bij 
uw kind.
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Diagnostiek

Na het eerste consult zijn waarschijnlijk één of 
meer aanvullende onderzoeken nodig. De arts 
gee� hierover uitleg. De onderzoeken vinden 
meestal poliklinisch plaats.

Kinderneurologisch onderzoek
Kinderneurologie is een medisch specialisme dat 
zich bezighoudt met de diagnose en behandeling 
van kinderen met een aandoening van de 
hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en/of 
de spieren.

Kinderneurologisch onderzoek bestaat uit een 
uitgebreid gesprek over de reden van komst en 
een lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk 
onderzoek is niet belastend. De kinderneuroloog 
inspecteert onder meer de huid van het kind. 
De arts observeert ook beweging en onderzoekt 
kracht. Verder kijkt de arts naar het verwerken 
van prikkels zoals bijvoorbeeld geluid en aanraking. 
Hierna bespreekt de arts met u de bevindingen.

Neuropsychologisch onderzoek
In de diagnostiek staat neuropsychologisch 
onderzoek centraal. Kinderneuropsychologie
richt zich op de relatie tussen leren/gedrag en 
het functioneren van de hersenen. Neuropsy-
chologisch onderzoek hee� tot doel de sterke 
en zwakke kanten in het denken en functio-
neren van het kind precies in kaart te brengen. 

Een psychologisch assistent neemt diverse 
psychologische testen bij uw kind af. Deze 
speciaal opgeleide medewerker gee� uw kind 
uitleg over de testen en stelt uw kind gerust. 
Het onderzoek richt zich op het geheugen, 
ruimtelijk denken, taal en concentratie. Soms 
wordt ook de intelligentie van uw kind onderzocht.

Sommige testen bestaan uit het beantwoorden 
van vragen. Bij andere vergelijkt het kind �guren 
of tekent het kind �guren na. Meestal vindt de 
afname van de testen plaats aan tafel. Er zijn ook 
testen met behulp van de computer, bijvoorbeeld 
om de reactiesnelheid te meten. Kinderen vinden 
het bijna altijd leuk om de opdrachten te maken.
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De psycholoog beoordeelt de uitslagen van de 
testen. Meestal worden er tijdens het testen 
video-opnames gemaakt. De psycholoog kan 
de beelden dan terugzien.

Ouders zijn bij het maken van de testen niet 
aanwezig. De ervaring leert dat uw aanwezig-
heid het kind kan a�eiden van de taakjes. Dat 
bemoeilijkt het meten van de werkelijke 
capaciteiten van uw kind.

Naast het psychologisch testonderzoek bij uw 
kind, voert de psycholoog een verdiepend 
gesprek met u als ouder. Hierin komt de ontwik- 
keling van uw kind en het functioneren uitgebreid 
aan bod. U vult ter voorbereiding op dit gesprek 
vragenlijsten in. Als uw kind eerder psychologisch 
is getest, neemt u dan een kopie van deze gegevens 
mee.

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 
een ochtend- en een middagprogramma. Tussen- 
in is er een lunchpauze waarin u met uw kind 
een hapje kunt eten. 

Aanvullend onderzoek
Soms is aanvullend onderzoek nodig. Dat varieert 
van onderzoek van de motoriek door een fysio- 
therapeut of ergotherapeut, onderzoek van de 
spraak en taal door een logopedist, tot EEG- 
of MRI-onderzoek. Vanzelfsprekend krijgt u 
nadere informatie over deze onderzoeken. 

Die vindt u ook op www.kempenhaeghe.nl. De 
website www.kempy.nl helpt om uw kind voor te 
bereiden en te informeren. 

Soms is een opname van één of enkele dagen 
nodig om meer onderzoeken na elkaar te kunnen 
doen. Uw kind wordt dan bovendien nauwgezet 
geobserveerd. Eén ouder kan tijdens de opname 
bij het kind verblijven (rooming-in). 

Uitslag
Het team van CNL stree� er naar u vier weken 
na het laatste onderzoek uit te nodigen voor 
bespreking van de onderzoeksresultaten. Net
als bij het eerste consult zijn daarbij de kinder- 
neuroloog en de klinisch neuropsycholoog of 
GZ-psycholoog aanwezig. In het uitslaggesprek 
kan ook een behandeladvies aan de orde komen. 
Aarzelt u niet om extra uitleg te vragen als iets 
niet helemaal duidelijk is.

U ontvangt alle informatie over de onderzoeks-
resultaten en adviezen ook schri�elijk in de 
vorm van een eindbrief. Die eindbrief sturen we 
ook naar de verwijzer en uw huisarts. Andere 
betrokkenen (bijvoorbeeld school) krijgen uit- 
sluitend informatie op uw verzoek en met uw 
schri�elijke toestemming.



Wat gebeurt er na de diagnose? 

Het CNL is een diagnostisch centrum. Dat 
betekent dat uw kind na het bepalen van de 
diagnose en het behandeladvies wordt terug- 
verwezen naar de verwijzer. Dit gebeurt in nauw 
overleg met u en wordt begeleid met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid.

Daarnaast is er aandacht voor uitgebreide voor- 
lichting aan u en/of uw kind - en eventuele 
andere betrokkenen - over de precieze leer- 
en ontwikkelingsproblematiek van uw kind. 
De psycholoog of gespecialiseerd orthopedagoog 
kan - na overleg met u - contact opnemen met 
de school van uw kind.

Soms wordt er gestart met een kortdurende 
behandeling en/of training van uw kind. 
Daarbij wordt eventueel medicatie opgestart 
om bijvoorbeeld de aandacht en concentratie
te verbeteren.

Het komt voor dat er na een eerste onderzoek 
nog geen werkdiagnose kan worden gesteld. 
Als u dat wenst, blij� het CNL-team uw kind 
volgen. Na enige tijd krijgt u een nieuwe oproep 
voor uw kind voor herhalingsonderzoek en 
beoordeling van de ontwikkeling. 

Resultaat 

Het CNL biedt multidisciplinaire diagnostiek 
op maat en houdt rekening met de neurologische 
oorzaak van de problematiek van uw kind. 
Bij 70% van de aangemelde kinderen is een 
nieuwe, niet eerder gestelde werkdiagnose 
gevonden rondom de leer- en ontwikkelings- 
problematiek. Voor deze kinderen betekent dit 
een nieuw perspectief op verbetering van wel-  

bevinden en leerprestaties op school. Samen met 
u en uw kind, zet het CNL-team zich hiervoor in.

Kennis ontwikkelen en delen
 
Behalve aan patiëntenzorg werkt het CNL aan 
kennisoverdracht aan professionals, zowel in 
de zorg als in het onderwijs. Het CNL stemt 
de zorg af met de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) en werkt samen met scholen voor speciaal 
onderwijs (voor langdurig zieke kinderen en 
mytylscholen). De samenwerking met het aan 
Kempenhaeghe gelieerde onderwijsexpertise-
centrum De Berkenschutse is daarbij bijzonder 
intensief.

Verder hee� het CNL een landelijke erkenning 
als expertisecentrum op het gebied van Duchenne 
spierdystro�e en neuro�bromatose. In het kader 
van academisering werkt het CNL intensief 
samen met  universitaire centra, in het bijzonder 
met het Maastricht Universitair Medisch Centrum.
 



• Balie Advies & Informatie: Met vragen van sociaal-juridische aard - bijvoorbeeld over
 persoonsgebonden budget, verzekering, kostenvergoeding of rechtsbijstand - kunt u van
 dinsdag tot en met vrijdag zonder afspraak terecht bij de balie Advies & Informatie in het
 hoofdgebouw van Kempenhaeghe in Heeze, T (040) 227 91 93,
 E maatschappelijkwerk@kempenhaeghe.nl

• Tips en suggesties: U kunt uw ideeën, verbeterpunten, tips en suggesties over de
 zorgverlening van Kempenhaeghe vanzelfsprekend melden bij onze medewerkers.
 Daarnaast kunt u in onze (poli)klinieken via daarvoor bestemde zuilen uw mening geven 
 over onze zorg. U vindt Kempenhaeghe ook op Zorgkaart Nederland.

• Omgaan met klachten: Medewerkers van Kempenhaeghe zetten zich in om uw kind zo
 goed mogelijk te helpen. Waar mensen werken, kunnen echter fouten worden gemaakt of
 misverstanden ontstaan. Bespreekt u het probleem eerst met de betre�ende medewerker
 en (zo nodig) de leidinggevende. Vindt u dit moeilijk of levert het gesprek niet het gewenste
 resultaat op, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Deze is van dinsdag tot en met
 vrijdag zonder afspraak bereikbaar bij de balie Advies & Informatie in Heeze, T (040) 227 91 93,  
 E maatschappelijkwerk@kempenhaeghe.nl. De klachtenfunctionaris kan u informeren over 
 verschillende mogelijkheden voor klachtenbehandeling.

•  Cliëntenraad: De Cliëntenraad behartigt de belangen van patiënten van Kempenhaeghe.
 De raad overlegt met de directie en gee� gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen 
 die voor patiënten van belang zijn. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd 
 in de wet. De centrale doelstelling van de Cliëntenraad is medewerkers en patiënten van
 Kempenhaeghe optimaal bewust te maken van de medezeggenschap van de patiënt en de
 ruimte voor diens vrije keus. De Cliëntenraad van Kempenhaeghe hee� een eigen website:
 www.clientenraadkempenhaeghe.nl

• Behandelovereenkomst en privacy: Kempenhaeghe hee� een privacyreglement
 opgesteld dat de patiëntgegevens beschermd. Kempenhaeghe behandelt overeenkomstig
 de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO, 1 april 1995. 06/12/1250 ex.)

Goed om te weten
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Kempenhaeghe
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
T (040) 227 90 22
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

Postadres Heeze:
Postbus 61
5590 AB HEEZE

Meer informatie

De dienstverlening van het Centrum voor 
Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen 
van Kempenhaeghe wordt aangeboden onder 
medische verantwoordelijkheid van de kinder-
neurologen dr. S. Klinkenberg en drs. A. Laridon, 
met als programmaleider dr. J.G.M. Hendriksen, 
klinisch neuropsycholoog. 

Hebt u vragen of wenst u meer informatie over 
de dienstverlening over het CNL?  Neemt u dan 
contact op via het secretariaat T (040) 227 97 35.

Disclaimer: Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Auteursrechten voorbehouden.

Postadres Oosterhout:
Postbus 250
4900 AG Oosterhout

Kempenhaeghe 
Locatie Hans Berger Kliniek
Muldersteeg 6
4901 ZG Oosterhout
T (0162) 481 800
E info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl


