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Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen u graag op de
hoogte stellen van de voortgang van de studie
PAiR: ‘Prisma Adaptatie in Revalidatie’. Hierbij
wordt een 10-daagse behandeling met prisma
adaptatie onderzocht bij 70 revalidanten met
neglect die zijn opgenomen in de Hoogstraat.
De belangrijkste uitkomstmaat is de observatie
van verpleegkundigen, ergotherapeuten en
fysiotherapeuten. Daarnaast kijken we naar
vooruitgang
op
verschillende
neuropsychologische
neglecttaken,
een
balanstaak, een rijsimulatietaak en een
zoektaak in de gang.

Inclusie
11

Op dit moment…


… zijn er 11 revalidanten geincludeerd,
waarvan 8 de behandeling en alle
meetmomenten hebben afgerond



… moeten er nog 59 revalidanten
worden geinludeerd in 22 maanden, dat
is bijna 3 per maand



… hebben de verpleegkundigen 94%, de
fysiotherapeuten
98%
en
de
ergotherapeuten 90% van de neglect
observatielijsten ingevuld



… zijn er nog geen eerste resultaten
over de werking van prisma adaptatie,
hier zijn nog meer deelnemers voor
nodig!

Subsidie
In december 2013 hebben Tanja Nijboer en
Anne Visser-Meily een subsidie van €47.000,ontvangen van het Revalidatiefonds. Dankzij
deze financiele steun is het onderzoek PAiR
vanaf 1 januari 2014 vol van start gegaan!

Nog includeren: 59 revalidanten

Demonstratie prisma bril tijdens
symposium ‘Kijk Verder’

Testopstelling PAiR in D-1-04
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Rijsimulatietaak

Wie doet wat?
PAiR
wordt
geleid
door
Hoogleraar
Revalidatiegeneeskunde Anne Visser-Meily en Senior
Onderzoeker / Universitair docent Tanja Nijboer. De
uitvoerende onderzoeker is Teuni Ten Brink, sinds 1
januari 2014 in dienst en dagelijks te vinden in De
Hoogstraat. Per februari 2014 zal Merel Pieters,
vrijwillige stagiaire neuropsychologie, iedere vrijdag
metingen verrichten voor het onderzoek.

Op de foto: Anne, Tanja, Teuni en Merel
Publicaties
De neglect observatielijst die gebruikt
wordt in dit onderzoek is de Catherine
Bergego scale. In de Hoogstraat
hebben we de Nederlandse versie
gevalideerd, waar onlangs een artikel
over
verschenen
is
in
het
Wetenschappelijk Tijdschrift voor
Ergotherapie.
Ten Brink, A.F., Nijboer, T.C.W., Van
Beekum, L., Van Dijk, J., Peeters, R.,
Post, M.W.M, & Visser-Meily, J.M.A.
(2013). De Nederlandse Catherine
Bergego schaal: een bruikbaar en valide
instrument in de CVA zorg.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor
Ergotherapie, 6.3, 27-35 [link]

Daarnaast zijn vanuit de zorg betrokken: Anja
Eijsackers, Mirjam Kouwenhoven, Elbrich Jagersma,
Jannet van Dijk, Renée Peeters en Lara van Beekum.

Op de foto: Anja, Mirjam, Elbrich, Jannet, Renée en Lara
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