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Condite doet meer

Concentratie- en geheugenstoornissen 
effectief aanpakken
Concentratie- en geheugenproblemen vormen 
regelmatig een belemmering om werk te hervatten. 
Moet je dit accepteren? Nee, cognitieve functies 
zijn te trainen met de Werkgeheugentraining. Deze is 
wetenschappelijk onderbouwd en zeer effectief, 
zodat werkhervatting weer binnen handbereik ligt.

Begeleiding naar werkhervatting
Waarom houdt het verzuim zo lang aan en hoe is het te 
doorbreken? Met een uitgebreid multidisciplinair onderzoek 
achterhalen we de oorzaak van het langdurige verzuim. 
Daarna volgt individuele coaching naar werkhervatting. 
Maatwerk, bij de cliënt thuis en op het werk. Activering 
en normalisatie van functioneren zijn hierbij een cruciaal 
onderdeel.

Cursussen
We delen onze expertise graag via incompany-
trainingen en cursussen met open inschrijving. 
Voor arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, 
medisch adviseurs, re-integratiebegeleiders en 
leidinggevenden. 

www.condite.nl(053) 428 11 44 info@condite.nl

Doelgericht

Balans

Vernieuwend

Maatwerk
Neem contact met ons op
Condite werkt landelijk. We komen graag 
toelichten wat er met de inzet van ons 
gespecialiseerde team is te bereiken.



Neuropsychologisch
onderzoek

Binnen 6 weken duidelijkheid over de 
werkgerelateerde cognitieve belastbaarheid

Meten en bespreken van prestatievaliditeit

Concreet advies over verbetering en compensatie



Inhoud van het onderzoek
• het objectiveren van cognitieve klachten
• het in kaart brengen van 
 - het cognitief functioneren
 - de emotionele problemen 
 - de persoonsgebonden factoren
 - de prestatievaliditeit 
 - de belastbaarheid in arbeid 

Waarom Condite?
Aandacht voor onderzoeksvraag
Condite beantwoordt de vragen van de opdrachtgever. Voor het intakegesprek 
nemen we contact op met de opdrachtgever om de onderzoeksvraag helemaal 
helder te krijgen. Persoonlijk contact is elk moment mogelijk. 

Onderzoek naar prestatievaliditeit
Wij onderzoeken altijd of er mogelijk sprake is van suboptimaal presteren. Soms zijn de 
testresultaten geen betrouwbare weergave van het prestatieniveau dat verwacht mag 
worden. In de nabespreking met de cliënt komt dit dan uitgebreid aan bod. 

Duidelijk advies over hoe nu verder
Door de rapportage krijgt u een objectief beeld van de cognitieve belastbaarheid. 
Maar, hier hoeft het niet mee te eindigen. Bij cognitieve problemen is in veel gevallen 
verbetering en compensatie mogelijk. Als wij mogelijkheden zien, bespreken we die met 
u en de cliënt.

Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met 
nabespreking en aanbevelingen

U wilt de cognitieve belastbaarheid van uw cliënt in kaart laten brengen en wilt een helder 

advies over hoe nu verder? Vraag dan een neuropsychologisch onderzoek aan bij Condite. 

Binnen zes weken krijgt u duidelijkheid en advies. Dit bespreken we met u én de cliënt.

Compleet
  Overleg met opdrachtgever 
 en betrokken behandelaars
  Meten van prestatievaliditeit 
  Nabespreking bij cliënt thuis
  Advies en aanbevelingen voor 
 verbetering en compensatie



Condite wordt al ruim 18 jaar ingeschakeld door arbeids-
ongeschiktheidsverzekeraars, UWV, letselschadeverzekeraars, 
arbodiensten en werkgevers voor begeleiding van cliënten 
naar werkhervatting. Condite participeert in wetenschappelijk 
onderzoek, publiceert regelmatig en verzorgt presentaties en 
cursussen rondom het thema ziekteverzuim. 

Hoe ziet het neuropsychologisch onderzoek er uit 
voor de cliënt?

1. Uitgebreide intake
Tijdens het intakegesprek brengt onze 
(GZ-)neuropsycholoog de problemen 
in kaart. We maken een vergelijking 
tussen het functioneren van de cliënt 
vóórdat de klachten zijn ontstaan en 
de actuele problemen. Daarvoor 
bezoeken we de cliënt thuis.

2. Testonderzoek
De cliënt wordt uitgenodigd op een 
testlocatie bij hem of haar in de buurt. 
Het onderzoek duurt maximaal twee 
dagdelen en wordt uitgevoerd door 
onze psychodiagnostisch medewerker. We meten onder andere intelligentie, 
geheugen, concentratievermogen, werktempo, nauwkeurigheid, doelmatig handelen 
en planning. Het onderzoek vindt plaats volgens de richtlijnen van de sectie 
Neuropsychologie van het Nederlands Instituut voor Psychologie.

3. Nabespreking met cliënt
Onze (GZ-)neuropsycholoog bezoekt de cliënt aan huis om de uitkomsten te 
bespreken. De cliënt krijgt uitleg over de problemen die worden ervaren. Als er 
beperkingen in het cognitief functioneren zijn, krijgt de cliënt uitleg en advies 
hoe hiermee om te gaan. 

Rapportage en 
nabespreking met 
opdrachtgever
Nadat de client de rapportage heeft 
ingezien, sturen we de rapportage naar de 
opdrachtgever en bespreken we 
de uitkomsten en adviezen telefonisch 
met de opdrachtgever/medicus.

Aanmelden
Via www.condite.nl/aanmelden 
of info@condite.nl. 

Wilt u de cognitieve problemen van 
de cliënt eerst voorbespreken? Graag!
Bel ons dan: 053-4281144.


