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Inclusie gestopt: ruim 300 deelnemers!

Neuropsycholoog/onderzoeker

• Prof. dr. Caroline van Heugten

Met 304 deelnemers aan de Cohortstudie en
126 deelnemers aan de RCT kijken wij terug
op een periode waarin er heel hard is gewerkt
aan het behalen van dit prachtige en beoogde aantal!

Professor Clinical Neuropsychology

• dr. Ingrid van de Port
Programmamanager/Sr. onderzoeker

• dr. Coriene Catsman
Kinderneuroloog

• drs. Suzanne Lambregts

Hiermee kunnen we straks een zo betrouwbaar mogelijk
beeld geven over hoe het met kinderen en jongeren gaat op
het gebied van activiteiten en participatie in het eerste
halfjaar na een hersenschudding. Momenteel gaan we aan
de slag het analyseren van de data.

Kinderrevalidatiearts

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

Via deze weg bedanken wij alle deelnemende ziekenhuizen,
medewerkers en stagiaires van Brains Ahead!, en onze
deelnemers nogmaals heel hartelijk voor hun medewerking
aan het Brains Ahead! Onderzoek.
Zonder jullie was het nooit gelukt!

Fondsen

Bij de betrokken afdeling(en) van de deelnemende
ziekenhuizen worden de komende maanden afspraken
gemaakt om de medewerkers in het zonnetje te zetten.

Voor meer info en/ of aanmelden voor
de nieuwsbrief: www.brainsahead.nl
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Brains Ahead! op diverse congressen en publicaties in 2017 en 2018
2017
In september heeft Irene Renaud tijdens het IPBIS (International Paediatric Brain Injury Society)
congres een presentatie gegeven over de eerste resultaten wat betreft klachten na licht traumatisch
hersenletsel. Daarnaast heeft zij een posterpresentatie gegeven over een inmiddels gepubliceerde
review (zie website) die Irene samen met Caroline van Heugten en Christine Resch schreef. Samen
met Nicole Bovens heeft Irene in oktober tijdens het Samen nog Beter Congres workshops verzorgd
over het Brains Ahead! onderzoek. Activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel en
een vroege interventie kwamen hierbij aan bod. In november stond tenslotte de presentatie over
welke kinderen en jongeren risico lopen op blijvende klachten na LTH en hoe dit in een vroegtijdig
stadium gesignaleerd kan worden tijdens het Hersenletselcongres op het programma. Daarnaast
heeft zij verteld over de Brains Ahead! interventie en is zij in gesprek gegaan met de aanwezigen over
de implementatie van deze interventie.
2018
In dit jaar staat in september opnieuw het IPBIS congres op het programma in Belfast. Doel is om op
dit congres de eerste resultaten van de cohortstudie over activiteiten en participatie na hersenletsel
te presenteren en de inhoud van de interventie te delen. Een artikel over de inhoud van de
interventie is inmiddels geaccepteerd voor publicatie in Clinical Rehabilitation. Voorafgaand aan dit
congres zal in Nederland tijdens de Brain Awareness Week in september te Den Haag door Irene
Renaud over dit onderwerp worden gepresenteerd. In november staat het Hersenletselcongres
opnieuw op het programma bij congrescentrum ReeHorst te Ede. Ook hier zullen de resultaten van de
cohortstudie over activiteiten en participatie na hersenletsel worden gepresenteerd, evenals het
effect van de interventie.

Medewerkers en stagiaires bij Brains Ahead!
Onderzoeksassistent Joyce IJpelaar heeft een mooie kans gekregen op een fulltime baan en heeft het
Brains Ahead! onderzoek in februari 2018 verlaten. Speciale dank gaat uit naar haar voor de hulp bij
de inclusie en de vele metingen en alle andere taken die zij heeft verricht in de afgelopen jaren ten
behoeve van het onderzoek. Stagiaire Melissa Feijtel heeft haar onderzoeksstage bij Brains Ahead!
afgerond en daarna de taken van Joyce overgenomen tot eind mei 2018. Dit heeft zij fantastisch
gedaan! Stagiaire Kaylynn Kulk heeft haar stage binnen Brains Ahead! ook afgerond en verwacht eind
juli 2018 klaar te zijn met haar scriptie.
Intussen is ook de laatste stagiaire binnen Brains Ahead! begonnen aan een onderzoeksstage. Zij
schrijft haar masterscripties binnen Brains Ahead! en stelt zich hieronder aan jullie voor.
Ik ben Carina Klees en ik ben in maart 2018 gestart met mijn
onderzoeksstage bij Brains Ahead! Ik volg de master Klinische
Kinderneuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en ben
daarnaast werkzaam bij Prodeba als ambulant begeleider van
kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
Binnen het Brains Ahead! onderzoek houd ik mij vooral bezig met het
uitvoeren van metingen bij de deelnemers thuis en het invoeren van de
onderzoeksdata. Daarnaast schrijf ik mijn afstudeerscriptie over
mogelijke persoonlijke en familiaire factoren die het participatieniveau
van kinderen na licht traumatisch hersenletsel kunnen voorspellen.
Ik heb het tot nu toe onwijs naar mijn zin binnen het Brains Ahead! onderzoeksteam en ik vind het2
heel bijzonder om met zo een diverse groep kinderen en hun ouders in aanraking te komen.

