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Het onderzoek
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt in veel gevallen tot
problemen in cognitieve functies (denkfuncties) die het
dagelijks leven negatief beïnvloeden. Het is belangrijk dat
deze problemen op gestructureerde wijze geïnventariseerd
worden zodat mensen met NAH de juiste zorg ontvangen. In
dit project ontwikkelen we een nieuwe meetmethode die de
invloed van cognitieve problemen in het dagelijks leven
vaststelt middels observaties van zorgverleners of naasten.
Het nieuwe instrument kan dan naast de ervaren klachten
van de patiënt en de uitkomsten van neuropsychologische
testen worden gelegd om zo een compleet plaatje te krijgen
van de gevolgen van cognitieve problemen in dagelijks leven.
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De huidige stand van zaken
In het eerste loopjaar van dit project hebben we verschillende stappen gezet. We lopen hier graag even met u doorheen.

Inventarisatie bestaande meetinstrumenten
Het onderzoek startte met een inventarisatie van verschillende bestaande meetinstrumenten die cognitie in het dagelijks
leven meten, dat wil zeggen, spontaan gedrag dat we kunnen observeren om een beeld te krijgen van denkfuncties in
het dagelijks leven. Er bleken zes bestaande meetinstrumenten te zijn voor cognitie in het dagelijks leven. Die waren
echter nog niet geschikt voor het doel dat wij voor ogen hebben. Daarom hebben we deze meetinstrumenten
samengevoegd tot één groot meetinstrument. De stuurgroep selecteerde middels verschillende rondes daarvan de
meest belangrijke items. Deze items worden binnenkort door een internationaal expert panel gecontroleerd.

Voorbereiding validatiestudie
Een meetinstrument kan pas gebruikt worden als wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het betrouwbaar en
valide is: het meet wat je wilt meten. Daarom hebben we een onderzoek voorbereid waarmee we de betrouwbaarheid
en validiteit van ons meetinstrument kunnen onderzoeken. Ons voorstel wordt binnenkort beoordeeld door Medisch
Ethische Toetsingscommissie (METC).

Input ervaringsdeskundigen

Ons derde doel van 2021 was de inventarisatie van de ervaringen met cognitieve problemen in het
dagelijks leven bij mensen met NAH. Daarom hebben we in september een groepsinterview gehouden
met zes ervaringsdeskundigen of naasten van mensen met NAH. Ook hebben we via mail de
ervaringen van mensen geïnventariseerd die zelf niet aanwezig konden zijn. Uit dit interview kwamen
drie thema’s naar voren:

Cognitieve problemen in het dagelijks leven komen vaak voor: Alle deelnemers rapporteerden
cognitieve problemen in het dagelijks leven bij NAH, zoals verminderde aandacht en concentratie,
werkgeheugen, verwerkingssnelheid, en planningsvermogen. Deelnemers benadrukten dat deze
problemen niet onafhankelijk zijn van elkaar, maar elkaar juist kunnen versterken, wat vervolgens tot
overprikkeling kan leiden.
Het (h)erkennen van cognitieve problemen in het dagelijks leven is belangrijk: De deelnemers geven
aan vooral behoefte te hebben aan (h)erkenning van de cognitieve problemen die zij in het dagelijks
leven ervaren. Omdat deze problemen niet altijd meetbaar zijn, gebeurt dit nu niet altijd. Het nieuwe
meetinstrument kan bijdragen aan het in kaart brengen van de gevolgen van NAH.
Het meten van cognitie in het dagelijks leven is een belangrijke toevoeging: Tot slot gaven
deelnemers aan behoefte te hebben aan structurele en vroegtijdige signalering van cognitieve
problemen. Het meten van cognitie in het dagelijks leven kan, naast de afname van cognitieve tests,
een objectieve inschatting geven van het functieniveau van de patiënt, waardoor capaciteit beter kan
worden ingeschat.

Meedenken?
De stuurgroep betrekt u graag bij het onderzoek. Dit doen we op vastgestelde momenten als
onderdeel van het onderzoek, maar we horen tussendoor ook graag uw mening. Heeft u nu, of op
een ander moment, een opmerking of vraag over het project? Twijfel niet en mail ons op
fleur.domensino@maastrichtuniversity.nl!
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