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Proefschriften

Visuospatial neglect after stroke,
heterogeneity, diagnosis and treatment
Teuni ten Brink, proefschrift Universiteit
Utrecht, februari 2018, 322 pp.

Het proefschrift van Teuni ten Brink telt
maar liefst 322 bladzijden en gaat over het
optreden van visueel neglect na een beroerte. Het behandelt zo uitvoerig de verschillende subtypen, de diagnostiek en de
behandeling van neglect dat het wel een
naslagwerk lijkt. Het proefschrift heeft
dan ook een hoge informatiedichtheid en
staat bol van de wetenswaardigheden voor
de leek op dit gebied. Zo is neglect ernstiger wanneer het stamt uit een beschadiging van de rechterhersenhelft dan wanneer het stamt uit een beschadiging van de
linkerhersenhelft. En gelukkig herstelt
60% van de patiënten met neglect spontaan in de eerste maanden na de beroerte.
Ook staan er mooie illustratieve tekeningen in van patiënten met neglect (p. 11).
Zowel op het gebied van diagnostiek als
van behandeling is de auteur innovatief.
Ten behoeve van de diagnostiek wordt de
Mobility Assessment Course (MAC) geïntroduceerd, een wandeling als neuropsychologische test, en nader onderzocht.
Tijdens een wandeling door de kliniek
moet de patiënt specifieke doelen aanwijzen. Het blijkt dat de MAC sensitiever is in
het identificeren van neglect dan de standaard papier-en-potloodtests. De test en
zijn ecologische validiteit lijken hier samen te vallen. De promovenda ging ook
uitvoerig in op de verschillende behandelvormen voor neglect, waarbij de visuele

scanningtraining de huidige gangbare methodiek is. Ze beschreef een nieuwere behandelmethodiek, namelijk die van de
prisma-adaptie. Ze ontwierp een RCT en
deed effectonderzoek naar de ‘prismabril’.
Wat teleurgesteld concludeerde ze dat de
effecten van de prismabril niet anders waren dan die van de controlegroep. Dat
neemt niet weg dat er voor de lezer veel te
leren is in dit proefschrift.

Cognitive function and cerebral small
vessel disease in hypertension
Renske Uiterwijk, proefschrift Universiteit
Maastricht, 7 december 2017, 166 pp.

Het proefschrift van Renske Uiterwijk is
een stuk gecomprimeerder dan het proefschrift van Teuni ten Brink over neglect. Ik
weet niet of dat een gewoonte is in de medische psychologie, maar Renske maakt
ook meerdere keren gebruik van gecomprimeerd samengestelde indici zowel voor
‘cerebral small vessel disease’ (CSVD) als
voor neuropsychologisch functioneren.
Hoge bloeddruk is niet alleen een risicofactor voor het optreden van hersenbloedingen, herseninfarcten en dementie,
maar ook voor het optreden van ‘cerebral
small vessel disease’. Onder deze verzamelterm worden meerdere aandoeningen verstaan die de kleine vaten in het brein kunnen aantasten. Ze kunnen met behulp van
MRI zichtbaar gemaakt worden. Eerder
cross-sectioneel onderzoek heeft laten
zien dat CSVD gepaard gaat met een verminderd cognitief functioneren, met name
met betrekking tot informatieverwerkingssnelheid en executief functioneren.
Het sterke punt van dit proefschrift is de
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