Symposium Neuropsychologische diagnostiek en arbeid

‘Na vanavond kunnen we onze cliënten nóg
beter helpen’
Hoe brengen psychologen van Adelante de neuropsychologische stoornissen van hun cliënten in kaart in hun rapportages?
Hoe lezen en interpreteren verzekeringsartsen van UWV deze rapportages? Op welke manier maken zij de vertaalslag naar
de praktijk en beoordelen zij hun cliënten op basis van deze rapportages? Deze en andere vragen stonden op
woensdagavond 17 april centraal tijdens het Symposium Neuropsychologische diagnostiek en arbeid in Hoensbroek.

A

anleiding voor het symposium waren de
verschillende invalshoeken van beide organisaties
met betrekking tot dezelfde cliënten. Door het gebruik van
verschillende termen en verschillend jargon, hebben
verzekeringsartsen van UWV soms een andere
interpretatie van neuropsychologische rapporten dan
psychologen van Adelante. Het doel van het symposium
was kennismaken, elkaars taal en visie horen én die op
elkaar afstemmen: zo kunnen cliënten in de toekomst nog
beter geholpen worden.

Bruggen slaan
Districtsmanager Hans Marell van UWV en dagvoorzitter
Daniëlle Klerken, teammanager Arbeid bij Adelante,
openen samen de avond en leggen uit wat de organisaties
heeft samengebracht: ‘Wij zien het als een feest dat we
vanavond samen mogen zijn. Wij zijn allemaal experts,
maar we hebben soms een andere visie op dezelfde
cliënten. Hopelijk kunnen we tot overeenstemming in
onze visies komen nadat we elkaar beter hebben leren
kennen. Vanavond staat in het teken van bruggen slaan!’

Interessante materie
Als eerste spreker geeft klinisch neuropsycholoog Rudolf
Ponds, werkzaam bij Adelante MUMC+ en Adelante
Arbeid, een geestige en verhelderende inleiding in de
neuropsychologische inzichten. Centrale thema’s in zijn
lezing
zijn
neuropsychologisch
onderzoek
en
symptoomvaliditeit. Interessante materie voor de
verzekeringsartsen van UWV: verzekeringsarts Luc Ploum
komt meerdere keren per week in aanraking met mensen
die last hebben van klachten die medisch gezien moeilijk
te duiden zijn. ‘Dat is een heel grijs gebied: is er sprake
van bewust onderpresteren of koppelt iemand klachten
aan een gevoel van onwaarde? Dat kunnen wij in de tijd
van een spreekuur niet achterhalen. Dan is het fijn als je
kunt terugvallen op een neuropsychologisch onderzoek.
Vanavond leer ik vooral welke conclusies ik kan trekken uit
de informatie in zo’n onderzoek, en hoe ik die mee moet
nemen in mijn argumentatie en rapportage. Dat is voor
mijn beoordeling erg waardevol.’

Ook Frank Ladeur, arbeidsdeskundige bij UWV, spreekt
zijn waardering uit voor Ponds’ lezing en voor het belang
van de avond. Voor Ladeur is het als arbeidsdeskundige
erg nuttig om bij het symposium aanwezig te zijn: ‘Voor
ons vak is het praktisch om te weten welke taal
verzekeringsartsen en psychologen spreken. Wij moeten
dikwijls met elkaar overleggen over cliënten, dan is het
goed om meer achtergrond van die taal te hebben. Dat
komt de kwaliteit en de rechtmatigheid van onze
beoordelingen alleen maar ten goede.’ Ploum beaamt dat:
‘De beslissingen die wij nemen met betrekking tot onze
cliënten zijn gedeelde beslissingen. Ik vind de
aanwezigheid van arbeidsdeskundigen absoluut een
meerwaarde.’

Verschil in interpretatie
Na de pauze volgt het perspectief van UWV en geven
adviseur verzekeringsarts Xavier op de Coul en adviseur
arbeidsdeskundige Rene Bastiaens een lezing over hun
werkzaamheden.
Centraal
staat
daarbij
de
functionelemogelijkhedenlijst, die door artsen en
arbeidsdeskundigen van UWV gebruikt wordt in de
beoordeling van hun cliënten. Psychologen en
revalidatieartsen van Adelante krijgen door deze lezing
een beter beeld van de werkzaamheden van hun collega’s
bij het UWV. Ze zien waar de interpretatie van hun
neuropsychologische rapportages verschilt met die van de
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Danny
Mennen, GZ psycholoog bij Adelante, is enthousiast over
de samenkomst van beide organisaties. Voor Mennen
staat de avond in het teken van kennismaken met elkaar

en elkaars jargon: ‘Ik heb gehoord hoe verzekeringsartsen
onze neuropsychologische rapportages lezen en
interpreteren. Nu ik weet wat voor hen onduidelijk is, kan
ik die rapportages concreter maken. Daardoor wordt de
vertaalslag naar arbeid zuiverder. Het is voor artsen
makkelijker om een inschatting te maken van wat
mogelijkheden en valkuilen in arbeid zijn, als psychologen
hun conclusies zo helder mogelijk beschrijven.’
Xavier op de Coul legt na zijn lezing nogmaals het belang
van de avond uit: ‘In een casus waar het met name om
definities ging, dreigden we de plank mis te slaan omdat
we een andere taal spreken dan psychologen. Ik zou een
neuropsychologisch
onderzoek
anders
kunnen
interpreteren dan collega-verzekeringsartsen, omdat we

even?’. Als je een gezicht hebt bij zo’n uitnodiging, zal dat
wat makkelijker communiceren. Als dat door deze avond
gelukt is, zijn wij heel blij.’

Verhitte discussie

niet bekend zijn met de taal. Daardoor zouden
verschillende artsen dezelfde cliënt anders kunnen
beoordelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom is
het van belang dat UWV en Adelante elkaars taal begrijpen
en spreken. Het gaat tenslotte over welzijn en welvaart
van mensen. Dan wil je geen fouten maken.’
Rudolf Ponds is het met zijn collega eens: ‘Onze vakken
verschillen wel van elkaar, maar ze komen ook overeen.
Beide vakken zijn geen exacte vakken en beide vakken zijn
heel talig. Een verschil in definities kan zorgen voor een
verschil in beoordeling. Het is belangrijk dat we in ieder
geval overeenstemming vinden op die vlakken waar we
het wél over eens kunnen worden. Daarvoor is het zaak
om te zorgen dat je elkaar kent.’ Rene Bastiaens voegt toe:
‘Deze avond gaat voor mij over bruggen slaan. Je ziet hoe
moeilijk het is om elkaar door alle drukte heen te
benaderen, terwijl we wel zeggen: ‘Waarom bel je niet

De officiële discussie staat ná de lezing van Op de Coul en
Bastiaens op de planning. De discussie begint echter al
tijdens hun lezing, wanneer beide heren kritische vragen
krijgen van zowel verzekeringsartsen van UWV als
psychologen van Adelante. Bastiaens en Op de Coul
reageren kundig op alle commentaren. Op de Coul
benadrukt vanaf het podium: ‘Dit was vanavond voor mij
belangrijk, dat we debatteren over dezelfde casus zodat
we van elkaar kunnen zien hoe we die interpreteren en
samen tot dezelfde conclusie kunnen komen.’ Totdat
dagvoorzitter Daniëlle Klerken de avond officieel afsluit,
wordt er gepassioneerd gediscussieerd en gedebatteerd
over de verschillende casussen, waarbij de aanwezigen
moeite doen in elkaars hoofd te kruipen en elkaar beter te
begrijpen.

Ramen en deuren openen
Daniëlle Klerken sluit het symposium na de discussie af
met haar conclusie, waarna er gelegenheid is om onder
het genot van een drankje en een hapje in gesprek te
blijven. Klerken: ‘Ramen en deuren moeten open bij beide
organisaties. Vanavond is een mooie gelegenheid om
kennis te maken. Hopelijk vinden we elkaar in de toekomst
gemakkelijker en sneller. Hopelijk pakken jullie sneller de
telefoon op om elkaar te consulteren. We zijn allebei heel
goed in wat we doen, maar we kunnen elkaar pas bijstaan
als we elkaar begrijpen. Na vanavond kunnen we onze
cliënten nóg beter helpen!’

