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Experticecentrum Neuropsychiatrie van Pro Persona bestaat 
uit de Winklerkliniek en polikliniek Thalamus.

Bij Polikliniek Thalamus kunnen patiënten aangemeld  
worden die als gevolg van hersenletsel of hersenaandoening 

ook psychische klachten ervaren.

Wie behandelen wij?
Binnen Thalamus worden patiënten behandeld met psychische 

stoornissen en niet aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg 
van bijvoorbeeld een CVA, een ongeval, encefalitis, hypoxie of 

hersentumor. Ook worden patiënten behandeld met hersen- 
aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, ziekte van  

Huntington of MS. Verder zijn er behandelprogramma’s voor 
patiënten met cerebrale parese en cogniforme stoornissen  

(blijvende klachten na licht traumatisch hersenletsel). 

Wie behandelen wij niet?
Wij behandelen geen patiënten bij wie sprake is van dementie, 

acute crisisvragen, ernstige op de voorgrond staande  
persoonlijkheids- of verslavingsproblematiek.



Behandelaanbod
In ons aanbod voor diagnostiek en behandeling onderscheiden wij de volgende zorgpaden:

• Zorgpad maladaptatie  
Voor patiënten met persoonlijkheidsveranderingen na hersenletsel of patiënten die 
moeite hebben hun leven met een hersenaandoening opnieuw in te richten.

• Zorgpad affectief  
Voor patiënten met een affectieve stoornis, zoals een depressie of een angststoornis 
in combinatie met NAH.

• Zorgpad psychose  
Voor patiënten met een psychotisch toestandsbeeld in combinatie met NAH.

• Zorgpad bipolair  
Voor patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis bij NAH.

• Zorgpad cogniforme stoornissen 
Voor patiënten met blijvende klachten na licht traumatisch hersenletsel.

Per zorgpad wordt een specifiek behandelaanbod gedaan. De behandeling kan  
bestaan uit: 
• psychologische behandeling zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke 

psychotherapie, neuropsychotherapie, EMDR
• farmacotherapie
• ergotherapie
• systeemtherapie
• psychomotorische therapie
• psychosociale begeleiding

Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit psychiaters, neuroloog, psychologen, 
ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten, sociaal psychiatrisch en ambulant 
verpleegkundigen.

Diagnostiek
Polikliniek Thalamus biedt een breed aanbod aan mogelijkheden voor diagnostiek, 
altijd in combinatie met behandeling. Er is een aanbod van neurologisch onderzoek, 
(neuro)psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek, ergotherapeutisch onder-
zoek en systeemtaxaties/contextonderzoek.

Een second opinion of consultatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie, verwijzing of aanmelding kunt u contact met ons opnemen 
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(026) 483 33 13
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