
 

 

  

CONTACT 
Rehana de Vries 
+31(06) 22707423 
rehana.de.vries@planet.nl 
Huizen 
30-12-1974 
 
OPLEIDINGEN 
2001 - 2006 Master Psychologie 
(MSc), Neuropsychologie,  
Universiteit Utrecht 
  
COMPETENTIES 

• Analytisch  
• Doelgericht  
• Verbanden leggen  
• Verbinder  
• Communicatief sterk  

 
SPECIALISATIE 

• Neuro-imaging 
• NAH  
• Statistiek/ Data-analyse  
• Neurodegeneratieve 

aandoeningen 
• Neuro vasculaire 

problematiek 
• Neuro-oncologische 

problematiek 
• Neuropsychologie  
• Wetenschappelijk 

onderzoek 
 
 
 
 
 

 

PERSOONLIJK PROFIEL  
Neuropsycholoog met veel ervaring met het verrichten van complexe 
neuropsychologische diagnostiek bij een diverse patiëntpopulatie, en het 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Mijn kracht ligt in het adequaat stellen 
van oorzaak gevolg analyses, interpretatie van data en het maken van de vertaling 
tussen resultaten van het onderzoek naar de kliniek. Het liefst zou ik werken in een 
functie waarbij ik neuropsychologische diagnostiek kan verrichten in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek binnen de academische setting of de farmaceutische 
industrie.  
 
WERKERVARING 
Neuropsycholoog/ Cognitief trainer, Daan Theeuwes Centrum, 2022 – heden 

• Afname van neuropsychologische diagnostiek bij patiënten tussen 16- 35 
jaar met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)  

• Opstellen en aanpassen van behandelplannen op cognitief niveau o.a. 
gedragsproblematiek, cognitieve problematiek en -revalidatie 

• Voorlichting, psycho-educatie en advies aan patiënt en naasten 
• Samenwerken met revalidatiearts, verpleegkundigen en overige specialisten 

binnen multidisciplinair team  
• Begeleiden en coachen stagiaire neuropsychologie 

 
Neuropsycholoog, Militair Revalidatiecentrum, Doorn, 2021 – 2022 

• Afname van neuropsychologische diagnostiek bij militairen en burgers o.a. 
PTSS gerelateerde klachten  

• Behandelingen/ gesprekken t.a.v angst gerelateerde problematiek, stress, 
stemmingsproblematiek, pijn gerelateerde problematiek (fantoompijn) 

 
Heliomare Revalidatiecentrum, Wijk aan Zee, 2020 - 2021 

• Interpretatie en verslaglegging neuropsychologisch onderzoek 
• Cognitieve revalidatie, 18 -65-jarigen met NAH 
• Dagelijkse begeleiding van stagiaire neuropsychologie 
• Begeleiding mantelzorgers o.a. gedragsbejegening, informeren over 

ziektebeeld en verloop   
• Deelname multidisciplinair overleg 
• Onderwijs aan artsen en arts-assistenten m.t.b. neuropsychologische 

ziektebeelden  
 
Verpleeghuiszorg en Geriatrische Revalidatie, 2018 – 2019  

• Aansturing van zorgteams. Beleidsvorming GRZ 
 

Neuropsycholoog, UMC Utrecht, afdeling Geriatrie, 2009-2017 
• Bijdrage diverse wetenschappelijke onderzoeken (zie publicaties op pag. 2) 
• Afname, interpretatie en verslaglegging van neuropsychologisch onderzoek 
• Deelname aan multidisciplinair overleg op de geheugenpolikliniek en de 

kliniek 
• Onderwijsfunctie, begeleiden stagiaire neuropsychologie 
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HOBBY’S  
• Vioolspelen en klassieke zang 
• Slalom skiën 
• Surfen 
• Motorrijden 

 
TALEN 
Nederlands   Moedertaal  
Engels   Vloeiend  
 
SOFTWARE KENNIS 

• MS Office 
• Linux 
• Statistical Package Social 

Sciences (SPSS) 
• Free Surfer Library (FSL) 
• MATLAB 
• Brainvoyager 
• Ziekenhuis informatie 

systeem (ZIS) 
• HiX 
• Mirador 
• Trialware 
• Oracle 
• SQL 

 
OVERIG 
Rijbewijs A en B, in bezit van auto 
en motor 
 
REFERENTIES  
Op aanvraag  
 
 
 

 

Onderzoeksmedewerker VU Medisch Centrum, Radiologie en Alzheimer 
Centrum, Amsterdam, 2007 – 2009 

• Bewerken en interpreteren van MRI-hersendata 
 
Onderzoeksassistent, afdeling structurele neuro imaging Psychiatrie, UMC 
Utrecht, 2006-2007  

 
Diagnostiekstage, Divisie Hersenen, UMC te Utrecht en Centraal Militair 
Hospitaal Utrecht, 2004 - 2005  
 
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

1. Abawi M*, De Vries R* et al. Evaluation of cognitive functions following 
transcatheter aortic valve replacement. Heart Lung Circ, 2018 Dec 27(12) 
1454-1461. *Both authors contributed equally 

2. Abawi M, Nijhoff F, Agostoni P, Emmelot-Vonk MHF, De Vries R, 
Doevendans PA, Stella PR.   Incidence, predictive factors and effect of 
delirium after transcatheter aortic valve replacement. JACC Cardiovasc. 
Interv. 2016 Jan 25;9(2) 160-168.  

3. Abawi M, Nijhoff F, Agostoni P, De Vries R, Slooter AJC, Emmelot-Vonk MH, 
Voskuil M, Leiner T, Doevendans PA, Stella PR. Effect of new cerebral lesions 
on the delirium occurence after transcatheter aortic valve replacement. 
JACC, 2016, sept 27;68(13);1489-1490. 

 
CONGRES ACTIVITEITEN  
Mei 2016     EuroPCR, in Parijs, Mondelinge presentatie abstract: “The effects of 

transcatheter aortic valve replacement on cognition, a prospective 
pilot study”.  

 
Juli 2008 International Congress of Alzheimer Disease (ICAD) in Chicago, 

Poster presentatie abstract “Validation of an automated method for 
measuring longitudinal volume changes of the ventricular system”.  
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