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Nieuw Unicum
Nieuw Unicum biedt professionele ondersteuning 
aan mensen met complexe lichamelijke 
beperkingen o.a. ten gevolge van neurologische 
aandoeningen (Multiple Sclerose, ziekte van 
Parkinson, beroerte/CVA) of een spierziekte. Op 
het gebied van Multiple Sclerose (MS) en niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) is Nieuw Unicum 
een expertisecentrum. 

MS en cognitieve- en stemmingsstoornissen
MS is een ziekte die de hersenen aantast. 
Hierdoor kunnen er naast problemen op het 
lichamelijke vlak problemen voorkomen met 
de cognitie en de stemming. Met cognitie 
wordt het denkvermogen bedoeld: het gaat om 
vaardigheden als geheugen en concentratie. 
Iemand met geheugenproblemen heeft 
bijvoorbeeld moeite met het onthouden van 
namen en afspraken. Iemand met aandacht- en 
concentratieproblemen is bijvoorbeeld snel 
afgeleid en kan minder makkelijk twee zaken 
tegelijk doen. Cognitieve stoornissen komen bij 
ongeveer de helft van de MS-patiënten in meer of 
mindere mate voor.

Ook heeft ongeveer de helft van de patiënten 
in de loop van de ziekte last van een sombere 
stemming of angst. Dit kan het gevolg zijn 



van een reactie op de ziekte zelf (het 
onvoorspelbare verloop ervan geeft stress), 
maar het kan ook ontstaan door schade 
aan de hersengebieden die betrokken zijn 
bij emotie. 

Andere problemen, zoals emotionele 
problemen, vermoeidheid en pijn kunnen 
de cognitieve problemen verergeren. 
Zowel pijn als vermoeidheid zijn 
grote veroorzakers van klachten over 
het denkvermogen. Pijn bemoeilijkt 
bijvoorbeeld de concentratie. 

Neuropsychologische screening
Door middel van een neuropsychologische 
screening brengen we uw cognitief 
functioneren en uw stemming in beeld. Dit 
gebeurt aan de hand van een gesprek met 
de neuropsycholoog en door het afnemen 
van verschillende testen. In de screening 
worden onder andere de snelheid van 
informatieverwerking, taalvaardigheid, 
aandacht, concentratie, geheugen, 
plannen en organiseren getest. Verder 
vragen we u naar angst- en depressieve 
klachten, vermoeidheid en eventuele 
andere problemen die u ervaart. De 
neuropsychologische screening neemt 
anderhalf tot twee uur in beslag en wordt 
afgenomen door een neuropsycholoog van 
Nieuw Unicum. 

Waarom meedoen aan 
neuropsychologische screening?
Cognitieve- en stemmingsstoornissen 
kunnen hinderlijke gevolgen geven in 
het dagelijkse leven. Het verkrijgen van 

inzicht in de 
aard ervan is 
nodig om ermee te 
leren omgaan. Als de 
problemen duidelijk 
zijn, kan er aan 
gewerkt worden. 
Zo zijn stemmings-
stoornissen vaak 
goed te behandelen 
met medicijnen en 
kunnen problemen 
met de cognitie 
aangepakt worden 
door het aanleren 
van zogenaamde 
compensatiestrategieën. 
Het gaat dan om het aanleren van een 
andere manier voor de zaken die u niet 
meer kunt. Het is aan te raden om hier zo 
vroeg mogelijk mee te beginnen, ook als u 
slechts milde klachten ervaart.

De uitslagen
Ongeveer een week na het onderzoek 
bespreekt de neuropsycholoog de 
uitslagen van de testen met u. Het rapport 
geeft tevens een behandeladvies en tips 
voor u en uw omgeving om om te gaan 
met cognitieve- en stemmingsstoornissen. 
U kunt uw partner of een mantelzorger 
vragen om mee te komen naar dit gesprek. 

Verblijf bepaalde tijd
De neuropsychologische screening is 
speciaal ontwikkeld voor mensen met 
MS en bieden we aan in combinatie met 
een tijdelijke opname in Nieuw Unicum. 



Er zijn negen appartementen op de hoofdlocatie 
beschikbaar voor dit zogenaamde ´verblijf 
bepaalde tijd´. De verblijfsduur is in overleg en 
minimaal een week.

Zorgindicatie en kosten
Nieuw Unicum is een AWBZ-instelling. Dat 
betekent dat u een indicatie van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig heeft om gebruik 
te maken van de diensten van Nieuw Unicum. 
De neuropsychologische screening bieden we 
kosteloos aan en de kosten van de tijdelijke 
opname worden door de AWBZ vergoed. Van u 
wordt een eigen bijdrage gevraagd afhankelijk 
van uw inkomen. De rekening ontvangt u van het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Tot slot
Wilt u meer weten over de neuropsychologische 
screening of heeft u vragen hierover dan kunt 
u contact opnemen met een van onze (neuro)
psychologen, telefoonnummer: 023 - 576 12 28 
of e-mail: psychologie@nieuwunicum.nl. 
Wilt u meer weten over (tijdelijke) opname-
mogelijkheden bij Nieuw Unicum of heeft u 
interesse in een oriënterend en informatief bezoek 
met rondleiding dan kunt contact opnemen met 
de opnamecoördinator, telefoonnummer: 
023 - 576 11 39 (maandag tot en met donderdag) 
of e-mail: opnamecoordinator@nieuwunicum.nl.
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