
Het belang van samenwerking, zorgverbetering en innovatie

Aandacht voor visuospatieel neglect!

Tanja Nijboer en Martine Kant-Bosma



Aandacht voor neglect!

➢ Uitleg visuospatieel neglect

➢ Wat is de huidige status qua diagnostiek? GR en MSR

➢ Zorgverbetering: systematiek in diagnostiek 

➢ NeAR studie (Neglect Assessment in geriatric rehabiliation)

➢ Innovatie: technologie bij behandeling
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Wat is neglect? 
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Wat is neglect? 
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Gevolgen visuospatieel neglect

Negatieve gevolgen:

➢ ADL (bv onafhankelijkheid, 

zelfzorg, huishouden, lezen en 

schrijven)

➢ Participatie (mobiliteit, 

werk/hobby)

➢ Zorglast mantelzorger

➢ Weinig studies over participatie 

en zorglast mantelzorger (m.n. op 

oudere leeftijd)
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Verdeling studies

Bosma MS, Nijboer TCW, Caljouw MAA & Achterberg WP. Impact of visuospatial neglect post-stroke on daily activities, participation and informal caregiver 
burden: A systematic review.Ann Phys Rehabil Med. 2020 Jul;63(4):344-358. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065719300727?via%3Dihub


Situatie beoordeling neglect in geriatrische revalidatie
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➢ GR in Nederland (N=6) en VK neuro- en strokerevalidatie (N=6)
➢ Semigestructureerde interviews
➢ Resultaten Nederlandse settings

Bosma MS, Caljouw MAA, Benfield JK, Edwards L, Nijboer TCW, Achterberg WP. Routines and Structure in the Assessment of Visuospatial Neglect in Rehabilitation 
Facilities: Current Practice in the Netherlands and the United Kingdom.OBM Geriatrics 2021;5(1):15; doi: 10.21926/obm.geriatr.2101163.

https://www.researchgate.net/publication/350187668_Routines_and_Structure_in_the_Assessment_of_Visuospatial_Neglect_in_Rehabilitation_Facilities_Current_Practice_in_the_Netherlands_and_the_United_Kingdom


Situatie beoordeling neglect in geriatrische revalidatie
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➢ GR in Nederland (N=6) en VK neuro- en strokerevalidatie (N=6)
➢ Semigestructureerde interviews
➢ Resultaten Nederlandse settings

Bosma MS, Caljouw MAA, Benfield JK, Edwards L, Nijboer TCW, Achterberg WP. Routines and Structure in the Assessment of Visuospatial Neglect in Rehabilitation 
Facilities: Current Practice in the Netherlands and the United Kingdom.OBM Geriatrics 2021;5(1):15; doi: 10.21926/obm.geriatr.2101163.

https://www.researchgate.net/publication/350187668_Routines_and_Structure_in_the_Assessment_of_Visuospatial_Neglect_in_Rehabilitation_Facilities_Current_Practice_in_the_Netherlands_and_the_United_Kingdom


verbeteringen
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Standaard testen
bij alle CVA 

revalidanten

Testen op 
meerdere
niveaus

Meer kennis over 
neglect door 

behandelteam

Meer attentie
voor neglect door 

behandelteam



Medisch specialistische revalidatie en geriatrische revalidatie

Wat kunnen we van elkaar leren

➢ Overeenkomsten

➢ Het syndroom

➢ De consequenties

➢ Gouden standaard qua tests

➢ Verschillen

➢ Andere populatie

➢ Andere behandeldoelen

➢ Belang van samenwerken

➢ Niet een eigen wiel uitvinden

➢ Toewerken naar optimale zorg

➢ Belang van gemeenschappelijke taal
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Gouden standaard qua tests
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NeAR studie

➢Hoe haalbaar is het om neglect te testen > 2 weken na opname GR?

➢Hoe ziet deze populatie er uit?

➢Wat zijn de gevolgen voor de revalidant (participatie) en voor de 

mantelzorger (zorglast)?
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NeAR
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Bosma MS, Caljouw MAA, Nijboer TCW & Achterberg WP. (2020, 26 oktober). NEglect Assessment in geriatric Rehabilitation. Netherlands Trial Register.

https://www.trialregister.nl/trial/9076


Beoordelen neglect bij NeAR studie



➢ 6 deelnemende organisaties

➢ Inmiddels 100% inclusie behaald, september 2021 afronding

➢Afrondende interviews met zorgprofessionals is begonnen

➢Data kan worden verwerkt ter voorbereiding op analyse
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Wat kunnen we zeggen over de inclusie

Aantal inclusie NeAR studie
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Wat kunnen we meenemen uit het proces?

Eerste ervaringen:

“ Ik denk dat de combinatie van testen belangrijk is. Soms merk je dat als je 

maar 1 test had afgenomen je het dan gemist had.”

“ We willen de testen standaard blijven afnemen. We kunnen dit inbedden door 

het mdo team hierin mee te nemen en het op te nemen in ons zorgpad .”

“Je neemt niet alleen de testen af voor het resultaat, als ergotherapeut zie je 

meteen veel meer door te kijken hoe iemand de test maakt. Dit geeft veel 

informatie.”

“Na vastgesteld neglect is de volgende stap om het mee te nemen in de 

behandeling. Daarom willen we het opnemen in het behandelplan.”
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Knowledgebroker project De Hoogstraat Revalidatie

Doel KB-project:

- update neglect diagnostiek en behandeling

- Richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie

- wetenschappelijke bewijs

- zorgverbetering: implementeren nieuwe inzichten en mogelijkheden
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Knowledgebroker project De Hoogstraat Revalidatie

Doel KB-project:

- update neglect diagnostiek en behandeling

- Richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie

- wetenschappelijke bewijs

- zorgverbetering: implementeren nieuwe inzichten en   

mogelijkheden

Pilotstudie zorgverbetering en innovatie neglect behandeling

- ism Omring (GR), De Hoogstraat (MSR), KU Leuven, UU, Holomoves

- Augmented Reality, Virtual Reality

- haalbaarheid, gebruikerservaring

- revalidanten, naasten, behandelaars
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Take Home message

➢ Neglect heeft grote negatieve gevolgen

➢ Alles begint bij goede diagnostiek: 

➢ Systematisch meten

➢ Consensus meetinstrumenten

➢ Belang van diagnostiek en behandeling op activiteiten niveau
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Het stopt niet bij deze webinar
Wat te verwachten op het CVA symposium?

1. Tanja en Martine zijn aanwezig op het symposium om alle vragen met 

betrekking tot deze webinar te beantwoorden.

2. Onder het motto de praktijk dichter bij onderzoek en andersom willen we 

ook graag jullie ervaringen horen! Er is de mogelijkheid jullie 

ideeën/ervaringen tijdens het symposium op te geven zodat wij dit later 

kunnen verwerken:

➢ Beren en succesfactoren bij implementeren van testen binnen jouw organisatie.

➢ Jouw mening over het digitaliseren van testen (voor- en nadelen)

3. Meer informatie over de NeAR studie en het knowledge broker project.
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