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

Binnen de Winklerkliniek onderzoeken en behandelen we 
patiënten met psychische stoornissen in combinatie met 
niet aangeboren hersenletsel (NAH).

De Winklerkliniek is gevestigd in een modern gebouw (Quintet),  
waarbij iedere kamer is voorzien van eigen sanitair. We beschik-
ken over verschillende (hoog) gestructureerde behandelmilieus. 
Binnen een kortdurende opname proberen wij een zo veilige 
en optimale omgeving te bieden voor herstel.  In crisissituaties 
kunnen we gebruik maken van een afzonderingskamer en een 
Special Care Unit. 

Iedere afdeling (open en gesloten) heeft een specifiek behandel-
milieu, dat aansluit bij de behoeften, mogelijkheden en  
beperkingen van de patiënt. 

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair behandelteam  
(onder andere neuroloog, ergotherapie, interne dagbesteding).



Wie behandelen we?
De Winklerkliniek behandelt patiënten met ernstige psychische stoornissen door hersen-
aandoeningen ontstaan door niet aangeboren hersenletsel, hersenziekten zoals de ziekte 
van Parkinson, MS en ziekte van Huntington en aandoeningen als gevolg van ernstige 
verslaving, zoals syndroom van Korsakov. Een second opinion of consultatie behoort tot 
de mogelijkheden.

Wie behandelen we niet?
Patiënten bij wie dementie, zeer complexe somatische problemen of een ernstig  
verslavingsprobleem op de voorgrond staat, worden niet door ons behandeld.

Behandelaanbod
We onderscheiden in onze behandelaanbod de volgende zorgpaden:

• Zorgpad disregulatie  
Voor patiënten met ernstig verward gedrag in de (sub)acute fase na het hersen- 
letsel, waarbij desoriëntatie, verwardheid, agitatie en het onvermogen om  
adequaat te kunnen interacteren de revalidatie (vooralsnog) bemoeilijken.

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

• Zorgpad bipolair  
Voor patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis en NAH

• Zorgpad affectief  
Voor patiënten met een affectieve stoornis, bijvoorbeeld een depressie of een 
angststoornis, en NAH. 

• Zorgpad apathie  
Voor patiënten met apathie ten gevolge van een gedragsstoornis bij NAH. In dit 
zorgpad komen bijvoorbeeld  patiënten met het syndroom van Korsakov. 

• Zorgpad controleverlies  
Voor patiënten met ernstige gedragsproblemen en NAH die niet door een van de 
eerder genoemde oorzaken te duiden is.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie, verwijzing of aanmelding kunt u contact met ons opnemen 

Pro Persona
Expertisecentrum Neuropsychiatrie
Winklerkliniek (gebouw Quintet)
Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze 
(026) 483 31 41

aanmelding.winklerkliniek@propersona.nl
www.propersona.nl/winklerkliniek


