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Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen u graag op de hoogte
stellen van de voortgang van de studie ‘Prisma
Adaptatie in Revalidatie’ (PAiR) en andere studies
gerelateerd aan neglect.

Eerste resultaten PAiR
De afgelopen jaren hebben we 70 revalidanten met
neglect behandeld met prisma adaptatie of een
placebo behandeling. Uit de eerste analyses komt
dat, met de tijd, bij beide groepen minder neglect
wordt geobserveerd in basis activiteiten van het
dagelijks leven. Datzelfde patroon zagen we voor
de prestaties op neglecttests. De grootte van de
vooruitgang in beide groepen was vergelijkbaar.
We hebben de eerste resultaten gepresenteerd
tijdens het Research Innovatie Overleg (RIO) en
zullen deze in mei 2017 presenteren tijdens het
‘Congress on Neurorehabilitation and Neural
Repair’ in Maastricht. Momenteel zijn we de eerste
artikelen aan het schrijven.

Diagnostiek van neglect
Tijdens het ‘Dutch Congress of Rehabilitation
Medicine’ (DCRM) in Maastricht hebben we een
presentatie gegeven over de Mobility Assessment
Course als diagnostische tool voor neglect.
In mei 2017 zullen we tijdens het ‘Congress on
Neurorehabilitation and Neural Repair’ in
Maastricht presenteren over het gebruik van een
rijsimulatietaak bij de diagnostiek van neglect.
Begin dit jaar vond het symposium over cognitieve
revalidatie in het UMCU plaats.
Het was
drukbezocht
en
ging
met
name
over
vernieuwingen in diagnostiek en behandeling.
Tanja Nijboer presenteerde over de cognitieve
diagnostiek. Zij vertelde onder andere over het
gebruik
van
dynamische
tests,
zoals
computertaken en Virtual Reality omgevingen.

Op dit moment….


... zijn alle 70 revalidanten geïncludeerd voor
PAiR, van wie 67 de 10-daagse behandeling
hebben afgemaakt.



… worden genuanceerdere analyses gepland om
individuele verschillen in de mate van
vooruitgang in kaart te brengen. Het doel van
deze analyses is om te achterhalen voor welke
patienten prisma adaptatie het meeste effect
zou kunnen hebben.

Behandelen van neglect
Voor de richtlijnen ‘Cognitieve revalidatie’ hebben
we het hoofdstuk over het behandelen van neglect
herzien. De nieuwe richtlijnen zullen naar
verwachting eind 2017 worden uitgebracht.
Tijdens het symposium van het Kennisnetwerk
CVA in Eindhoven presenteerden we een poster
over behandeling van neglect. Daarnaast hebben
we een artikel geschreven over de stand van zaken
m.b.t. de behandeling van neglect en een artikel
over farmacologische behandeling van neglect.
Ten Brink AF, Nijboer TCW, Visser-Meily JMA (2016). Stand
van
zaken:
De
behandeling
van
neglect,
een
aandachtstoornis.
Nederlands
Tijdschrift
voor
Geneeskunde. 2016;160:D393
van der Kemp J/Dorresteijn M, Ten Brink AF, Nijboer TCW,
Visser-Meily
JMA.
Pharmacological
Treatment
of
Visuospatial Neglect: A Systematic Review. Journal of
Stroke and Cerebrovascular Disease. In press

Symposium Cognitieve Revalidatie

Posters en artikelen zijn te vinden op:
http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/beroerte/prisma-adaptatie-in-revalidatie
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Links– en rechtszijdig neglect
Het afgelopen jaar hebben we een internationaal
en nationaal artikel geschreven over verschillen en
overeenkomsten tussen revalidanten met links– en
rechtszijdig neglect. Deze resultaten zijn in 2016
gepresenteerd bij het ‘11th World Congress on
Brain Injury’ in Den Haag, ‘13th Conference of the
Neuropsychological Rehabilitation Special Interest
Group of the WFNR’ in Glasgow en bij het DCRM in
Maastricht. Tijdens het DCRM heeft Teuni ten
Brink voor dit werk de prijs voor beste presentatie
gewonnen.
Ten Brink AF, Visser-Meily JMA, Verwer JH,
Eijsackers A, Kouwenhoven M, Nijboer TCW. Linksversus rechtszijdig neglect: zoek de verschillen! En
vind de overeenkomsten. Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde. In druk
Ten Brink AF/Verwer JH, Biesbroek JM, Visser-Meily
JMA, Nijboer TCW. Differences between left and
right-sided neglect revisited: A large cohort study
across multiple domains. Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology. In press

Studenten
In 2016 zijn Inge Meeuwissen (links) en Irene
Bonthond (rechts) gestart als stagiaire bij PAiR. Zij
hebben metingen uitgevoerd en een thesis
geschreven. Inge heeft uitgezocht of de
rijsimulatietaak ingezet kan worden als
diagnostische tool voor neglect: het lijkt bruikbaar
en we schrijven hier momenteel een artikel over.
Irene heeft gebruik gemaakt van NPO gegevens en
uitgezocht of neglect samen gaat met andere
cognitieve stoornissen. De eerste stappen zijn
gezet in het maken van een associatiemodel voor
neglect met andere
cognitieve domeinen,
om zo meer inzicht te
krijgen
in
de
complexiteit van het
syndroom.

World Congress on Brain Injury

Uitwisseling Italië
Met de Neuroscience Cognition Utrecht (NCU) seed
money grant is Teuni ten Brink voor 2 maanden
aan het werk bij een revalidatiecentrum (Santa
Lucia Foundation) en een universiteit (Foro Italico)
in Rome. Zij draait mee in het lab van dr.
Francesco Di Russo, waarbinnen onderzoek
gedaan wordt naar de elektrofysiologie van
cognitieve processen (waaronder aandacht).
De komende tijd zal Teuni haar proefschrift over
de diagnostiek en behandeling van neglect
afronden. Naar verwachting promoveert zij in
februari 2018.

The Lab of Electrophysiology of Cognitive Processes
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