CATHERINE BERGEGO SCALE
Revalidant:

Geboortedatum:

Observator:

Observatiedatum:

NEGLECT

Uiterste datum:

0 1 2 3 4 5

1. Vergeet één zijde van zijn/haar gezicht te verzorgen bij bijvoorbeeld
haren kammen of scheren.
2. Heeft moeite met aantrekken en dichtmaken van één zijde van een
mouw, pantoffel of schoen (of ander kledingstuk).
3. Vergeet voedsel aan één zijde van het bord te eten.
4. Vergeet één kant van de mond schoon te maken na het eten.
5. Heeft moeite om naar één bepaalde zijde te kijken.
6. Vergeet één zijde van een lichaamsdeel (bijv. vergeet linker/rechter
been uit bed te zetten, vergeet de linker/rechter arm op de steun/leuning
te plaatsen, de linker/rechtervoet op de voetsteun van de rolstoel te
plaatsen of vergeet de linker/rechterarm te gebruiken indien nodig).
7. Heeft moeite om aandacht te richten op geluiden of mensen die zich
aan één zijde van hem/haar bevinden.
8. Botst tegen mensen, deurposten of meubels op die zich aan één zijde
van de ruimte bevinden.
9. Heeft moeite om op bekend terrein of in het revalidatiecentrum de
weg te vinden, bijvoorbeeld rijdt de lift of de huiskamer voorbij.
10. Heeft moeite om persoonlijke bezittingen in de kamer of badkamer
te vinden, indien deze zich aan één zijde bevinden.
Aan welke zijde vinden deze problemen doorgaans plaats:
(omcirkel het juiste antwoord)

links/rechts/beide/geen van beide

Totale score:

0
1
2
3

=
=
=
=

……./30

geen neglect
komt heel weinig voor/er wordt gecorrigeerd
komt vaak voor/er wordt alleen op het laatste moment gecorrigeerd
komt altijd voor/er wordt niet gecorrigeerd

4 = is lastig iets over te zeggen, want revalidant kan dit niet zonder hulp
5 = situatie niet geobserveerd
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Scoring Catherine Bergego scale
-

De observator schat in of het niet kunnen uitvoeren van een activiteit het gevolg is van neglect of
van iets anders (bijvoorbeeld knoopjes niet dicht kunnen maken als gevolg van hemiplegie). Parese
of hemiplegie dienen niet meegenomen te worden in de score.

-

De 10 items worden op een 0-3 schaal gescoord: geen, mild, gematigd, of ernstig neglect.

-

Indien een patiënt om andere redenen dan neglect niet in staat is om één of meerdere alledaagse
ta(a)k(en) uit te voeren, of de behandelaar niet aanwezig is geweest bij een bepaalde taak, dan
wordt dit item niet gescoord ( = score 4 of 5).

-

Niet gescoorde items worden niet meegeteld in de totale score. De totale score wordt berekend
door de scores van de items op te tellen en te delen door het totaal aantal gescoorde items en het
resultaat te vermenigvuldigen met 10. Voorbeeld: iemand heeft score ‘4’ op één item. De scores van
de overige items worden opgeteld, gedeeld door 9, en vermenigvuldigd met 10.

-

De maximale score is 30, waarbij 5 geldt als drempelwaarde voor neglect. De mate van neglect kan
worden weergegeven als mild (score 6-10), gematigd (11-20) of ernstig (21-30).

Validatie van de Nederlandse Catherine Bergego scale (N = 81)
Betrouwbaarheid De interne consistentie was hoog (Cronbach alpha = .92), evenals de item-rest
correlaties (> .35). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, gebaseerd op de laatste 6 items, tussen
ergotherapie en fysiotherapie was voldoende (ICCagreement: 0.70; 95%-BI: 0.54-0.81), tussen ergotherapie en
verpleging (ICCagreement: 0.64; 95%-BI: 0.45-0.76)) en tussen fysiotherapie en verpleging matig (ICCagreement::
0.64; 95%-BI: 0.48-0.77).

Cuncurrente validiteit De gemiddelde CBS score was hoger voor patiënten met neglect dan patiënten
zonder neglect op basis van de wegstreeptaak (gemiddelde CBS score neglect = 8.56, geen neglect = 3.62,
U = 258, p < .001) en op basis van de lijnbisectietaak (gemiddelde CBS score neglect = 7.53, geen neglect
= 4.39; U = 318, p = .025). De scores op de CBS correleerde gemiddeld met de wegstreeptaak (0.40; p <
.001), maar de correlatie met de lijnbisectietaak was niet significant, (0.11; p = .371). In totaal liet 10.0%
geen neglect zien op één van de twee neglecttests maar wel op de CBS. Andersom viel 11.4% uit op beide
neglecttests, maar liet geen neglect zien op de CBS.
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