Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
info@boomamsterdam.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl

A

artikel

Voorwoord opiniestuk
Hendriks e.a.
ɲ Lize Jiskoot
ɲ Mirjam van Tricht

In februari van dit jaar verscheen in het tijdschrift The Clinical Neuro
psychologist het artikel van Thomas Guilmette e.a. naar aanleiding van
een consensusbijeenkomst op de jaarlijkse bijeenkomst van de American
Academy of Clinical Neuropsychology (AACN) in 2018. Het doel van deze
bijeenkomst was om tot een eenduidige labeling van neuropsychologische testresultaten en definitie van lage testprestaties te komen. Omdat
deze kwesties ook in het Nederlandse neuropsychologische werkveld nog
steeds stof doen opwaaien, zullen in dit nummer diverse reacties van experts op dit gebied worden geplaatst. Allereerst heeft de TvN-redactie
dr. Marc Hendriks, dr. Bart Mol en prof. Roy Kessels om een reactie op
het artikel van Guilmette e.a. gevraagd. Om vervolgens de discussie over
dit belangrijke onderwerp op gang te helpen vroegen we tevens dr. Martine van Zandvoort, prof. Ben Schmand en prof. Anke Bouma om een
reactie. Wij hopen met deze bijdragen de discussie over een eenduidige
labeling van neuropsychologische testresultaten en definitie van lage
testprestaties nieuw leven in te blazen en roepen lezers van harte op een
reactie naar de TvN-redactie te sturen. Beroepsorganisaties zoals het NIP
en het NVN worden uitgenodigd hier een visie over te formuleren, om uiteindelijk tot een eenduidig gebruik van labeling van testresultaten te
komen.
Namens de redactie, Lize Jiskoot & Mirjam van Tricht
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