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Voorwoord
Na acht jaargangen van het Tijdschrift voor Neuropsychologie in zijn
vertrouwde witte omslag, bereikt deze eerste editie van de negende jaargang u in geheel nieuwe vormgeving. Een frisse make-over van de buitenkant en aanpassingen aan de binnenkant die de teksten (nog) prettiger
leesbaar maken. Het valt u misschien op dat ondertitel ‘diagnostiek,
behandeling en onderzoek’ niet langer op de omslag staat weergegeven.
Onze missie is echter niet veranderd : het tijdschrift wil als vanouds een
podium zijn voor clinici en wetenschappers op het gebied van de neuropsychologie.
In deze eerste editie van 2014 leest u over de revalidatie van hemi
spatieel neglect met behulp van een prisma-bril en een bewerking van
de oratie die Chris Dijkerman in april 2013 uitsprak over de neuro
psychologie van de tastwaarneming. Vanuit heel andere hoek krijgt u
een overzicht van de resultaten van onderzoek naar de effecten van
muzieklessen op de cognitieve vaardigheden van kinderen. De klinische
casusbesprekingen beschrijven in deze editie een psychologische behandeling van cognitieve klachten en de resultaten van neuropsychologisch
onderzoek bij een man met klachten van vervreemding en onsamen
hangende spraak. Vroege gevalsbeschrijvingen van mensen met multiple
sclerose vindt u terug in de rubriek Klassiekers. In de Boekbesprekingen
en -signalering komen recente bijdragen aan het vakgebied aan bod,
waaronder een bespreking van Het empathische brein van Keysers en
Pediatric neuropsychology van Sue Baron en Rey-Casserly.
De verschillende onderwerpen die in de artikelen aan bod komen,
reflecteren de verscheidenheid aan werkvelden van neuropsychologen
in het Nederlandse taalgebied: van theoretische beschouwingen tot toepassingen in de praktijk van alledag. Graag maak ik van deze gelegenheid
gebruik om u van harte uit te nodigen een bijdrage te leveren over uw interessegebied. Hierbij kan het gaan om wetenschappelijk georiëntieerde
artikelen of literatuuronderzoek over ziektebeelden, maar ook bijdragen
over de praktische toepassingen van instrumenten, vragenlijsten en
behandelvormen zijn bijzonder welkom.
Namens de gehele redactie, met vriendelijke groet,
Esther van den Berg
Hoofdredacteur

Tijdschrift voor Neuropsychologie 2014 Jaargang 9 Nummer 1

TvN_01-2014_Binnenwerk_88pp.indd 1

04-03-14 15:43

