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Dit proefschrift komt voort uit een samenwerkingsproject tussen onderzoekers uit Groningen en Nijmegen, met name van de St. Maartenskliniek aldaar.
Het project was gericht op de evaluatie van een behandeling, waarbij meerdere aspecten van executief
functioneren werden aangepakt. Daarnaast was het
gericht op specifieke beperkingen van een patiënt
en werd veel aandacht besteed aan generalisatie
naar het dagelijks leven. Alvorens het effect van
de training te bespreken gaat Boelen in haar proefschrift eerst in op de diagnostiek van executieve
functies. Bij een groep van 81 patiënten die klachten
hadden over executief functioneren in het dagelijks
leven, werden tests en vragenlijsten afgenomen
en gegevens werden vergeleken met een controlegroep. Tests en vragenlijsten bleken sensitief en een
combinatie van open-eindetests en een vragenlijst
bleek goed in staat om patiënten van controles te
onderscheiden. In een aparte studie over het vermogen om een script te genereren (wat moet je doen
als je een kopje koffie wilt zetten?) bleken patiënten
slechter te scoren op deze taak. En de laatste stap
voor de behandelstudie was een grondige bestudering van eerdere studies uit de literatuur. De kwaliteit
van de studies (aard van het design) varieerde nogal,
maar in het algemeen zijn de resultaten positief en
hoopgevend. Ook de behandeling in deze randomized control trial bleek een positief effect te hebben,
ook na zes maanden nog. Uit verdere analyses bleek
dat niet goed voorspeld kon worden op basis van
patiëntkenmerken en scores welke patiënten nu het
meeste profiteerden van de behandeling.
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Bij dit boek is het ook wel interessant om te weten
dat er 551 figuren zijn opgenomen, de meeste in
kleur. Anatomen, en Ten Donkelaar is een anatoom,
zijn nu eenmaal heel goed in het representeren van
hun bevindingen in figuren. Maar dit boek is geen
hersenatlas, ook niet een plaatjesboek met aangetaste breinen. Een centraal uitgangspunt van het
boek is dat het brein bestaat uit netwerken, vandaar
de ondertitel ‘Brain circuitry’. Om stoornissen van de
hersenen goed te kunnen begrijpen is het van belang
om juist rekening te houden met die neurale banen.
Het boek bevat ongelooflijk veel informatie van allerlei deelgebieden. Het bevat vijftien hoofdstukken,
deels op hersenstructuren gebaseerd (hersenen,
cerebellum, basale ganglia, autonome zenuwstelsel
en limbisch systeem, maar ook zijn er functionele
hoofdstukken: visueel en auditief systeem, motorisch systeem en de hogere cognitieve functies in
de cerebrale cortex. In het laatste hoofdstuk vind
je klassieke neuropsychologische onderwerpen als
taalstoornissen en lateraliteit. Structuur, functies en
ziektebeelden worden beschreven, waarbij regelmatig een concrete casus is opgenomen. De in de loop
van de tijd veranderende visies kan men ook terugvinden zodat een wat oudere lezer kan zien waaruit
de vooruitgang nu bestaat. Op het omslag staat Ten
Donkelaar vermeld als auteur, maar bij verschillende hoofdstukken hebben diverse coauteurs met
hun expertise een duit in het zakje gedaan. Multidisciplinair verantwoord dus. Met dit handboek in de
kast heb je een heel gedegen naslagwerk over tal
van hersenaandoeningen. Gezien de prijs (ik zag het

aangekondigd voor meer dan 560 euro), lijkt het me
eerder een aanschaf voor een instituut of afdeling,
maar toch wel goed om het bij de hand te hebben en
niet in de bieb te laten staan!
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voor een groot deel over gaat: van impulsen, naar
plannen en inzichten. En natuurlijk moet het kind
ook leren om de emoties te beheersen. De auteurs
proberen niet zozeer de laatste stand van zaken in
het wetenschappelijk onderzoek te bespreken, maar
richten zich vooral op de praktijk. Wat gebeurt er bij
kinderen, hoe kun je bepaalde eigenschappen testen,
helpen ontwikkelen en verbeteren? Concreet dagelijks leven staat centraal en veel praktijkvoorbeelden
worden beschreven. Goed dat dergelijke praktische
handreikingen komen van wetenschappers die ook
goed op de hoogte zijn van wat wetenschappelijk wel
en niet verantwoord kan worden.

