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Zomervakantie is voorbij
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De zomervakantie is weer voorbij en het nieuwe schooljaar
is begonnen. Ook in de zomervakantie is er hard gewerkt
aan het Brains Ahead! Project. Zo zijn er weer een aantal
nieuwe deelnemers bijgekomen en is het deelnemersaantal
nu ook bij het Amphia ziekenhuis boven de 50 uitgekomen.
Brains Ahead! heeft diverse presentaties op de agenda staan
waar we in deze nieuwsbrief wat meer over vertellen. Een
aantal stagiaires hebben hun stage afgerond en er zijn
nieuwe stagiaires om aan jullie voor te stellen. Reden voor
deze nieuwsbrief zo aan het begin van het schooljaar.

Programmamanager/Sr. onderzoeker

• dr. Coriene Catsman
Kinderneuroloog

• drs. Suzanne Lambregts
Kinderrevalidatiearts

Voor meer informatie
I.Renaud@revant.nl
06-28448291

Fondsen

Update per deelonderzoek van Brains Ahead!
Deel 1 – Cohort onderzoek:
Stand is 262 deelnemers. Totaal 500 nodig.
Deel 2 – RCT onderzoek:
Stand is 112 deelnemers. Totaal 140 nodig

Voor meer info en/ of aanmelden voor
de nieuwsbrief: www.brainsahead.nl

Cohort: aantal deelnemers per ziekenhuis
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Bedankje medewerkers Amphia Ziekenhuis
Ieder deelnemend ziekenhuis helpt een
stap mee in het onderzoek naar kinderen
met licht traumatisch hersenletsel. De
betrokken afdeling(en) van de
deelnemende ziekenhuizen worden bij
een bepaald aantal geïncludeerde
deelnemers in het zonnetje gezet.
Ditmaal was het de beurt aan
hoofdonderzoeker dr. De Rijk-Van Andel
en de andere medewerkers van de poli
neurologie van het Amphia ziekenhuis.
Op maandag 11 september werden zij bedankt voor hun bijdrage aan de eerste 50 (!) geïncludeerde
deelnemers van dit ziekenhuis. Heel hartelijk bedankt allemaal!

Brains Ahead! op diverse congressen in september, oktober en november 2017
IPBIS congres in september in Rome
Brains Ahead! gaat internationaal! Tijdens het IPBIS (International Paediatric Brain Injury Society)
congres zal Irene Renaud een presentatie geven over de eerste resultaten (pre-analyse) wat betreft
postconcussieve symptomen na licht traumatisch hersenletsel en over bepaalde voorspellers voor
deze klachten. Daarnaast zal zij een posterpresentatie geven over een inmiddels gepubliceerde review
die Irene samen met Caroline van Heugten en Christine Resch schreef. De titel van deze publicatie
luidt: ‘The role of early intervention in improving the level of activities and participation in youths
after mild traumatic brain injury: a scoping review. Deze poster zal t.z.t. ook op de website worden
toegevoegd. Meer informatie over het IPBIS congres is te vinden via:
http://www.internationalbrain.org/ipbis-international-paediatric-brain-injury-society/
Samen nog Beter congres oktober te Woudschoten
Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober vindt het Samen nog Beter congres plaats in het
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist. Irene Renaud en Nicole Bovens zullen op
donderdag 12 oktober in de middag workshops verzorgen over het Brains Ahead! onderzoek.
Activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel en een vroege interventie komen aan
bod. Meer informatie en het programma voor dit congres is te vinden via:
http://www.samennogbeter.nl/programma
Hersenletselcongres in november te Ede
Het Hersenletselcongres vindt plaats op maandag 6 november bij congrescentrum ReeHorst te Ede.
Irene Renaud zal hier een presentatie verzorgen over de eerste uitkomsten van de prospectieve
cohortstudie. Er wordt informatie gegeven over welke kinderen en jongeren risico lopen op blijvende
klachten na LTH en hoe dit in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kan worden. Daarnaast wordt er
wat verteld over de Brains Ahead! interventie. Irene gaat graag tijdens het laatste deel van de
workshop met de aanwezigen in gesprek over de implementatie van de interventie. Aan bod zal
komen wat er wordt herkend, hoe de interventie bij de werkzaamheden van de aanwezige
professionals zou kunnen passen en hoe dit binnen de organisatie vormgegeven kan worden of wat
zijn eventuele struikelblokken. Kijk voor meer informatie over het hersenletselcongres op:
www.hersenletselcongres.nl
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Stagiaires bij Brains Ahead!
Stagiaire Taylie Hu heeft haar onderzoeksstage bij Brains Ahead! eind juli 2017 afgerond en stagiaire
Lilliane Jacobs verwacht eind september 2017 klaar te zijn.
Beide dames hebben mooi ondersteunend werk verricht binnen het onderzoek en gaan nu de laatste
fase van de Master Clinical Neuropsychology in. Wij bedanken deze twee dames voor al hun inzet!
Inmiddels zijn er twee nieuwe stagiaires binnen Brains Ahead! begonnen aan een onderzoeksstage.
Zij schrijven hun masterscripties binnen Brains Ahead! en stellen zich hieronder aan jullie voor.

Ik ben Melissa Feijtel en ik ben sinds september 2017 begonnen aan
mijn masteropleiding Health and Medical Psychology aan de
Universiteit Leiden. Afgelopen zomervakantie heb ik een zomerstage
gelopen bij Brains Ahead! en ik zal hier nu tot en met februari blijven
om mijn masterscriptie te schrijven. Ik zal daarbij gaan kijken naar
langdurige gezondheidseffecten en de risicofactoren bij kinderen met
Licht Traumatisch Hersenletsel
In de zomer ben ik vooral bezig geweest met de invoering van de
datagegevens en heb ik ook veel meegekeken bij het uitvoeren van
de metingen bij de deelnemers thuis. Hier heb ik al erg veel van geleerd!
Het contact met de deelnemers vind ik vooral erg leuk en leerzaam. Vanaf nu zal ik deze metingen
steeds meer zelfstandig gaan uitvoeren en hier kijk ik al naar uit!

Mijn naam is Kaylynn Kulk en ook ik ben in september 2017 gestart met de
masteropleiding Health and Medical Psychology aan de Universiteit Leiden.
Na drie jaar lang tijdens de bachelor Psychologie met mijn hoofd in de
boeken gezeten te hebben, kijk ik er erg naar uit om aan mijn master te
beginnen en praktijkervaring op te doen.
Brains Ahead! heeft mij de kans gegeven om theoretische kennis te
combineren met de praktijk. Mijn werkzaamheden binnen Brains Ahead!
zullen voornamelijk zijn het bieden van ondersteuning bij het invoeren
van de data en het uitvoeren van de metingen. Daarnaast doe ik ook
onderzoek voor mijn masterscriptie. Begin oktober 2017 zal ik starten
als stagiaire en ik ben erg gemotiveerd om het komende halfjaar
aan de slag te gaan voor Brains Ahead!
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