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Dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh (1965) is klinisch
neuropsycholoog BIG specialist Kind en Jeugd verbonden
aan KNP Praktijk, High Tech Campus te Eindhoven en
assistant professor aan de Universiteit van Maastricht,
Faculteit

Psychology

neuropsychologie en psychofarmacologie.

and

Neuroscience,

afdeling

Haar praktijkgericht wetenschappelijk

onderzoek richt zich op Neuro Mental Health (NMH) waarbij neuropsychologisch
Hersen-Gedrag onderzoek gecombineerd wordt met innovatieve neurobiologische
‘’brain-gut’’ en neuropsychologische ‘’executive brain’’ behandelvormen.

Innovatief, praktijkgericht, onderzoeksdag en bovenregionaal

Door het innovatieve onderzoekskarakter komen cliënten uit het hele land. Het
vooronderzoek is geheel digitaal waardoor Dr Serlier-van den Bergh bij het persoonlijk
intakegesprek al direct een gescreend beeld heeft van de cliënt en het eerst contact
zonder lange wachttijd, snel en efficiënt plaats kan vinden. Kinderen en jongeren worden
daarna in de ochtend onderzocht waarna ouders dezelfde dag op het einde van de
middag uitslag, advies en de rapportage ontvangen, bij voorkeur in aanwezigheid van de
behandelaar uit de desbetreffende gemeente. Door adaptieve onderzoek wordt
onderzocht wat echt nodig is. Het adviesconsult kan, indien wenselijk, op video worden
opgenomen zodat ouders en behandelaren het later terug kunnen kijken om de adviezen
in de praktijk toe te passen. Door de combinatie van haar opleiding, kennis, kunde en
ervaring werkt zij bovenregionaal. Indien een Klinisch Neuro Psycholoog BIG specialist
Kind en Jeugd nodig is, wordt na de verwijzing van de huisarts een verzoek om
toewijzing van zorg, de beschikking, bij de bovenregionale gemeente aangevraagd. De
gemeenten werken mee vanwege de landelijke samenwerking die Dr Annemaaike
Serlier-van den Bergh heeft met de behandelaren vanuit hun eigen gemeente.
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Bekend door onderzoek naar informatieverwerking bij kinderen, met name NLD

Haar bekendheid dankt ze aan haar onderzoek naar de non-verbale leerstoornis NLD en
haar uitspraak ''eerst het praatje en dan pas het plaatje''. Naast haar praktijkgerichte
invalshoek ''het gaat niet om de diagnose maar om de aanpak'' wil ze aan kinderen,
jongeren en ouders duidelijk maken welke manier van leren en zijn het beste bij hen past.
''De handleiding van wie je bent krijg je niet bij je geboorte mee'' maar het bepaald wel de
rest van je leven. '''Het gaat pas mis als je dingen doet die niet bij je horen''. Het is dus
belangrijk om te weten wat je sterkte-en-zwakte-profiel is. Dit neurocognitief en sociaal
profiel is de basis van het praktijkgericht I AM (Intelligence Attention Memory)
onderzoek. Recent vergelijkt ze bij kinderen en jongeren hun neuropsychologisch profiel
met hun darmflora (microbioom) profiel om na te gaan hoe de aandacht-concentratie,
stemming en kwaliteit van leven, met een complementaire behandeling geoptimaliseerd
kan worden. Naast haar klinisch praktijkwerk is ze supervisor en docent op het
vakgebied van de kinderneuropsychologie. Haar publicaties en onderzoekslijnen hebben
betrekking

op

hersenlateralisatie:

''taaldenkers

in

een

beeldcultuur'',

''Kinder-Neuro-biologische-Psychologie'' en ''kinderneuropsychologische vragenlijst &
test- ontwikkeling''. Vanuit het Testlab op de High Tech Campus en elders worden
diverse innovatieve Virtual Reality diagnostiek & behandellijnen uitgewerkt.

Werkervaring; oa onderzoek (speciaal) onderwijs, voortgezet onderwijs; Hoofd Polikliniek de Hondsberg, Hoofd
Research and Development; Promotie onderzoek naar informatieverwerking bij kinderen met NLD olv Prof. dr.
Harry van der Vlugt (Universiteit van Tilburg) en Prof. dr. Byron Rourke (Windsor University, Ontario, Canada).
Docent Artsen Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ)

Registraties: Geregistreerd als specialist op grond van artikel 14 van de wet BIG als Klinisch Neuro Psycholoog,
Gekwalificeerd Kwaliteitsregister SKJ, GZ-psycholoog BIG, Kinder & Jeugdpsycholoog NIP specialist, Europese
registratie. BIG specialisten register nr: 79049165925, Kinder & Jeugd psycholoog NIP specialist. NIP
registratienummer: 00008403 AGB code zorgverlener: 94-001893 AGB-praktijkcode: 94-02220

Lidmaatschappen: NIP, LVVP, NVGZP, NVN, Dutch Neurofederation, WTC-Eindhoven, High Tech Campus BC.
Bijzonderheden Lof Spotlight finalist en Lof genomineerd. Trademark Memobike ™ , Founder Hersen Darm
stichting. Founder Neuro-reality.com
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