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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  on-
derzocht bij 70 revalidanten met neglect die zijn 
opgenomen in De Hoogstraat revalidatiecentrum.  

Op dit moment…. 

 ... zijn er 42 revalidanten geï ncludeerd, 
waarvan 40 de behandeling en alle 
meetmomenten hebben afgerond. 

 ... zijn er 8 revalidanten met rechtszijdig 
neglect geï ncludeerd. Enkelen van hen 
hadden afasie, maar dankzij tips van de 
logopedisten konden zij toch mee doen. 

 … is de nieuwe PAiR testruimte te vin-
den op de begane grond aan liftplein B, 
in ruimte B0 204. 

 ... verwachten we in juni 2017 de laatste 
meting af te ronden! 

Observaties 

De verpleegkundigen, ergotherapeuten en fysio-
therapeuten van Neurologie A en B zijn nog elke 
week druk met het observeren neglectgedrag bij 
revalidanten. Dit doen zij aan de hand van een ge-
structureerde observatielijst: de Catherine Bergego 
Scale. Ondanks de drukte lukt het hen om de mees-
te lijsten in te vullen. Deze observaties zijn de basis 
van ons onderzoek, en geven de kans om e cht de 
stap te maken van het onderzoek naar de praktijk. 
We willen iedereen die trouw de lijsten invult 
daarom nog eens extra bedanken!  
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    Inclusie: 42                  Nog includeren:  
                     28 revalidanten! 

Video 

In maart 2015 hebben we een korte film gemaakt 
waarin wordt uitgelegd wat neglect is, en wat het 
doel is van PAiR. Dankzij vrijwillige inzet van het 
bedrijf ‘31,1 Film’ en verscheidene figuranten heb-
ben we een professionele video kunnen maken, te 
zien op: https://vimeo.com/126383116 

Rijsimulatietaak  

Bijdrage aan de zorg 

De rijsimulatie en de MAC worden ook ingezet in 
de zorg. Als er twijfel is over de aanwezigheid van 
neglect vraagt de psycholoog een extra meting aan, 
en kunnen deze taken worden afgenomen.  

https://vimeo.com/126383116


 

Studenten 

In september 2015 is Sanne 
Loosschilder gestart als vrij-
willig onderzoeker voor PAiR. 
Zij neemt metingen af voor 
PAiR en geeft af en toe de be-
handeling met de prismabril.  

In 2015 heeft Roemi Wikarta haar thesis ge-
schreven binnen het PAiR project. Zij heeft 
met de digitale natekentaak onderzocht welke 
fouten neglectpatie nten maken in het nateke-

nen van een bloem, met 
als doel om de diagnos-
tiek van neglect te verbe-
teren. Het onderzoek is 
uitgevoerd in samenwer-
king met Ben Vaessen, 
oprichter van DiagnosIS.  

Colofon: neem  voor vragen contact op met Teuni Ten Brink | De Hoogstraat Revalidatie, Rembrandtkade 10, 3583 
TM Utrecht | Email: t.t.brink@dehoogstraat.nl | Tel: 030-2561258 

Volg ons op Twitter: https://twitter.com/TeuniTenBrink en /TanjaNijboer.  Twitter mee met #studyPAiR 

Presentaties en onderwijs 

In mei 2015 hebben we de opzet van de studie met een 
poster getoond op het “Congress on Neurorehabilitation 
and Neural Repair” in Maastricht. Er was veel internati-
onale belangstelling, collega’s waren onder de indruk 
van de vele meetmomenten en observaties.  

Bij het symposium van Kennisnetwerk CVA Nederland 
in Zeist op 26 maart en tijdens de BCRM Research day in 
Utrecht op 28 november lieten we de resultaten zien 
van de Mobility Assessment Course: een zoektaak in de 
gang om neglect in kaart te brengen. 

Tanja Nijboer vertelde tijdens het symposium “De be-
handeling van neglect” in Hilversum over verbeteringen 
in diagnostiek van neglect, met o.a. de Mobility As-
sessment Course en de Catherine Bergego scale. 

Binnen de master Neuropsychologie in Utrecht wordt 
sinds drie jaar de cursus Neuropsychologische Revalida-
tie gegeven. Tijdens het college over revaliatie van ne-
glect werd uitleg gegeven over PAiR.  
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Publicaties 

We hebben de opzet van PAiR beschreven en gepubli-
ceerd in een internationaal tijdschrift: 
Ten Brink AF, Visser-Meily JMA, Nijboer TCW (2015). Stu-
dy protocol of 'Prism Adaptation in Rehabilitation': a ran-
domized controlled trial in stroke patients with neglect. 
BMC Neurology, 15:5. 

Open dagen 

Tijdens de open dagen van het UMCU en De 
Hoogstraat, op respectievelijk 3 en 31 okto-
ber, was er veel belangstelling voor de studies 
naar neglect, waaronder PAiR. Bezoekers kon-
den de prismabril proberen of, in De Hoog-
straat, een ritje maken met de rijsimulatie. 

Presentatie bij “De behandeling van neglect” 

Open dag De Hoogstraat Open dag UMCU 

http://www.metrisquare.net/metrisquare/
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/15/5/abstract
http://www.biomedcentral.com/1471-2377/15/5/abstract
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