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Hersenen: Voor in bed, op het toilet of in
bad
Han Geluk & Matthijs Oude Lohuis,
Amersfoort: BBNC Uitgevers, 2015, 160 pp.

Dit kleine boekje met een quasipopulaire
titel bevat 36 column-achtige stukjes over
allerlei facetten van ons brein. Het staat vol
met weetjes en is helder en boeiend geschreven. Het gaat onder andere over de
invloed van alcohol, antidepressiva, cannabis, psychotrauma en xtc op de hersenfuncties. Ook worden narcolepsie, neglect,
prosopagnosie en dementie kort en bondig
behandeld. Ondanks dat de fenomenen
oppervlakkig worden beschreven zijn de
meeste stukjes leerzaam. Zo ook het stukje
over aura’s en migraine: het is beeldend
geschreven en nog mooi visueel geïllustreerd ook. De golf van hersenactiviteit die
traag over de visuele cortex rolt als ‘een
rimpeling in een vijver’ en verantwoordelijk is voor de aura’s die migrainepatiënten
kunnen hebben. Voordat de hoofdpijn begint, zien ze vaak allerlei complexe vormen
die er in het echt niet zijn. Zo wordt dit
boekje een klein naslagwerkje. (M.V.)

patiënten die succesvol behandeld werden
met cART (combinatie antiretrovirale therapie). Sinds deze therapievorm beschikbaar kwam in 1996 leidt besmetting met
hiv niet meer tot aids en is het niet langer
een dodelijke, maar een chronische ziekte
geworden. Ook nam het aantal patiënten
met aidsdementie na 1996 snel af. Hiv-patiënten rapporteren tegenwoordig vaak
vooral lichte cognitieve klachten, zo stelt
Marloes Janssen in haar inleiding op basis
van de onderzoeksliteratuur. En dat was
ook precies wat ze vond in haar empirische
onderzoek. Ze vond enkele minimale verschillen tussen de hiv-patiënten en de controles, namelijk een iets tragere snelheid
van informatieverwerking en een wat minder goed motorisch functioneren. Bij een
kleine groep (13,4 %) was sprake van een
cognitieve achteruitgang (binnen een jaar)
en dat was dan ook nog eens een kleine
achteruitgang (namelijk op één van de acht
cognitieve domeinen). De uitkomsten zijn
dus vooral positief. Sinds hiv-patiënten
met cART worden behandeld, worden er
vaak geen (of minimale) cognitieve stoornissen en hersenafwijkingen bij hen gevonden. (M.V.)

Cognitive assessment, wellbeing and
brainfunctioning in HIV-infected
patients on cART
Marloes Janssen, proefschrift Radboud
Universiteit Nijmegen, 2017, 135 pp.

The relationship between intelligence
and executive function: Understanding
theory in clinical practice
Loes van Aken, proefschrift Radboud
Universiteit Nijmegen, 2017, 138 pp.

In het proefschrift van Marloes Janssen
zijn het cognitief functioneren, hersenafwijkingen en het psychisch welbevinden
onderzocht in een Nederlandse groep hiv-

In het (psychometrische) proefschrift van
Loes van Aken wordt de relatie onderzocht
tussen executief functioneren en intelligentie. Hierbij heeft Loes van Aken vooral
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