
Cognitieve
revalidatie

Strategietraining

Wat is het?
Naast functietraining wordt ook strategietraining 
aangeboden. Bij strategietraining wordt uitleg gegeven 
over de werking van onze hersenen, hoe bepaalde 
moeilijkheden tot stand kunnen komen en wat we 
eraan kunnen doen. Daarna wordt gezocht naar 
manieren waarop we kunnen omgaan met cognitieve 
problemen, bv. via het gebruik van hulpmiddelen 
of door andere vaardigheden aan te scherpen. 
Strategietraining kan toegepast worden bij:

• Geheugenproblemen
• Aandachtsproblemen
• Vermoeidheid
• Prikkelbaarheid
• Planning en organisatie
• Stress
• Piekeren
• Sociale vaardigheden
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Cognitieve revalidatie kan uit meerdere zaken 
bestaan, zoals psycho-educatie, functie- en 
strategietraining, ... Samen met je klinisch 
neuropsycholoog wordt bepaald wat het meest 
aangewezen is voor jouw situatie. De verschillende 
mogelijkheden worden hierna kort toegelicht. 

Functietraining

Wat is het?
Bij functietraining worden bepaalde cognitieve functies 
(zoals bv. aandacht, geheugen, mentale snelheid, 
probleemoplossend denken…) getraind door thuis 
op regelmatige basis oefeningen te maken. De 
frequentie van deze oefenmomenten wordt besproken 
met de behandelaar. Deze oefeningen zijn meestal 
computergestuurd, waarbij de moeilijkheidsgraad 
gradueel opgebouwd wordt naargelang uw prestatie. 
Als alternatief kunnen ook pen- en papieroefeningen 
aangeboden worden.

Hoe werkt het?
Uit literatuur weten we dat het erg belangrijk is 
dat de hersenen voldoende gestimuleerd worden. 
Functietraining kan gezien worden als een soort 
“mentale fi tness”, door doorgedreven oefening 
zal deze steeds vlotter verlopen. Om beterschap 
te ervaren in het dagelijks leven is het echter 
ook belangrijk om daarnaast in te zetten op 
strategietraining (zie verder in de folder).

In onze praktijk worden o.a. 
onderstaande trainings-
programma’s aangeboden:
Happy Neuron

• Wetenschappelijk onderbouwd
• Beschikbaar in het Engels 

(vertaling kan aangeboden 
worden)

• Beschikbaar op laptop & tablet
• Digitale opvolging door de 
neuropsycholoog

• Prijs: € 35 (voor 12 maand)

Koji’s Quest (Virtual Reality)

• Wetenschappelijk onderbouwd
• Beschikbaar in het Nederlands
• Momenteel enkel in de 
praktijk, gezien virtuele realiteit

• Digitale opvolging door de 
neuropsycholoog

• Prijs: NTB

Cognifi t
• Wetenschappelijk 

onderbouwd
• Beschikbaar op laptop en 

smartphone
• Beschikbaar in het 

Nederlands
• Digitale opvolging door de 

psycholoog
• Prijs: € 100 (voor 6 maand)

Gratis cognitieve training:
• Niet wetenschappelijk 

onderbouwd
• Beschikbaar op laptop en 

smartphone/pen en papier
• Geen digitale opvolging 
mogelijk

• Beschikbaar in het 
Nederlands

• Prijs: gratis


