
De training
Tijdens de CAT-NL verdiepingstraining zullen zowel 
theoretische achtergronden als praktische vaardigheden 
aan bod komen bij de toepassing van de CAT-NL. Maar  
ook wordt uitgebreid ingegaan op de toegevoegde waarde 
van de test aan het bestaande therapiemateriaal. De 
ervaringen van de cursisten met de praktische toepassing 
van de CAT-NL zijn van essentieel belang. 

Uit de praktijk moet blijken in hoeverre de CAT-NL bijvoor-
beeld voldoet als een test voor heel ernstige of hele lichte 
afatische stoornissen en wat de CAT-NL kan betekenen 
voor het diagnosticeren van taalstoornissen bij neurolo-
gische aandoeningen in het kader van een dementie, 
trauma of hersentumor.

Inhoud
De veelvoorkomende vragen bij de afname, scoring en 
interpretatie worden besproken, waarbij ook wordt 
ingegaan op de betekenis van de C-scores in vergelijking 
met de T-scores. 
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
 - Update wetenschappelijk onderzoek met betrekking  

tot de CAT-NL
 - Inzet van de CAT-NL bij verschillende neurologische 

aandoeningen
 - Foutenanalyse, o.a. bij de benoemtaak
 - Interpretatie van de testresultaten en implicaties voor 

therapie

Naast de beschikbare casuïstiek van de trainster wordt de 
deelnemers ook gevraagd om een casusbeschrijving mee  
te nemen, bij voorkeur met filmmateriaal.

 

Doelstellingen
Na afloop van de training:
 - Bent u in staat de scores te 

interpreteren en te verwerken in 
een patiëntenverslag

 - Bent u in staat om op basis van de 
testresultaten een behandeling te 
kiezen

 - Bent u op de hoogte van de meest 
recente afasie-onderzoek met 
betrekking tot behandeling

 - Weet u hoe de CAT-NL zich 
verhoudt tot andere afasie tests

Certificaat
Na afloop van deze nascholing 
ontvangt u een certificaat van Pearson 
Assessment and Information BV.

De Nederlandse editie van de ‘Comprehensive  
Aphasia Test’(CAT-NL) is een nieuw, uitgebreid  
onderzoeksinstrument op het gebied van afasie.  
De CAT-NL, is bedoeld om uitgebreid taalvaardig-
heden te testen, om geassocieerde cognitieve 
stoornissen te screenen en om een beknopt beeld  
te geven van de handicap die een afasiepatiënt  
in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan  
de CAT-NL ingezet worden om de richting en de 
stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan  
te geven en als evaluatie-instrument. 

CAT-NL Verdiepingstraining 

Doelgroep
Logopedisten en klinisch 
linguïsten
Duur 
1 dag (10.00-16.00 uur)
Datum
31 mei 2016
Investering 
€ 235
Accreditatie 
StAdap 7 punten (voor logope-
disten aangesloten bij NVLF)

Meer informatie
www.zuyd.nl/professional/CAT
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