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stukken over imaging bij bewustzijnstoornissen. De tweede sectie is gericht op bewustzijnsstoornissen bij verschillende
vormen van epilepsie. Coma, slaap en anesthesie komen aan bod in de derde sectie
en tot slot worden neuropsychiatrische
stoornissen besproken. De analysetechnieken van de neurale activiteit in netwerken ontwikkelen zich snel en dat heeft ook
gevolgen voor onze inzichten over het
functioneren van de hersenen: geen centra
en gebieden, maar netwerken. Voor de
neuropsycholoog die bij wil blijven op dit
gebied is dit een relevant boek.

The behavioral consequences of stroke
T. A. Schweizer & R.L. Macdonald,
Heidelberg: Springer, 2014, 349 pp.

Dat een cerebrovasculair accident (CVA)
effecten heeft op het gedrag is natuurlijk
algemeen bekend en elke neuropsycholoog
hoort daar het nodige van te weten. De
redactie wordt gevormd door een neurowetenschapper (Schweizer) en een neurochirurg (MacDonald) en de zestien hoofdstukken zijn door een reeks van auteurs
geschreven, van wie ik er maar weinig ken;
het merendeel is afkomstig uit Canada.
Een groot aantal aspecten van een CVA
komt aan de orde, van epidemiologie en
behandeling van het CVA zelf via allerlei
cognitieve en emotionele gevolgen tot aan
het welbevinden en behandeling en herstel. De hoofdstukken zijn vrij compact,
maar bestrijken een grote hoeveelheid
literatuur. Het zal voor de gevorderde neuropsycholoog niet heel veel nieuws bevatten, schat ik in, maar het is wel een bruikbaar naslagwerk voor wie veel met deze
problematiek te maken heeft.

The neuropsychology of attention
(2nd ed.)
R.A. Cohen, Heidelberg: Springer, 2014,
978 pp.

In tijden van werkgeheugen en executieve
functies valt een nieuw boek over attentie
wel op, maar het betreft hier dan ook een
herziene uitgave; de eerste druk verscheen
twintig jaar geleden. Het boek is herzien in
diverse opzichten: bespreking van diverse
concepten, diagnostische procedures en
behandelwijzen. Die twintig jaar komt
overeen met de opkomst van die nieuwe
concepten en ondanks die herziening op
tal van fronten lijkt het conceptuele kader
toch voornamelijk gebaseerd te zijn op het
werk uit de jaren zeventig en tachtig. Zelf
opgegroeid met die modellen, heb ik er
geen moeite mee en ik kan wel een verband leggen tussen de aandacht van toen
en het werkgeheugen van nu, maar ik vrees
dat menig neuropsycholoog die zijn opleiding na 1990 is begonnen daar problemen
mee zal hebben, ook al gaat Cohen er wel
op in. Dat neemt niet weg dat hij in zijn
bijna duizend pagina’s tellende boek (wie
zal het ooit van kaft tot kaft lezen?) heel
veel problemen op het gebied van aandacht, psychologisch en neurofysiologisch,
het meten van aandacht met diverse methodes, de stoornissen in de aandacht in
relatie tot hersengebieden, corticaal en
subcorticaal, bespreekt. En vooral conceptueel analyseert. De laatste 250 pagina’s
van het boek bevatten de hoofdstukken die
naar ‘an integrated attentional framework’
moeten leiden. Dit is zeker geen boek voor
een klinisch neuropsycholoog, hoezeer
Cohen zich ook baseert op klinisch onderzoek. Vermoedelijk zullen neurofysiologisch georiënteerde onderzoekers op het
gebied van de aandacht wel profijt kunnen
hebben van Cohens jarenlange lees- en
denkwerk.
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