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Neglect is een belangrijk gevolg van hersenletsel en heeft negatieve invloed op het dagelijks 
functioneren. In dit artikel wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op het herstel van 

neglect en wordt het belang van monitoren van neglect in de tijd beschreven.

Neglect is een cognitieve 

stoornis waarbij de 

 gelateraliseerde aandacht  

is verstoord. Patiënten 

reageren niet of trager op 

stimuli aan de contralaterale zijde van het 

hersenletsel.1 Neglect treedt voornamelijk 

op na een beroerte in de rechter hemisfeer, 

maar komt ook voor na een beroerte in de 

linker hemisfeer.2 Het meeste herstel van 

neglect vindt plaats in de eerste drie 

maanden na de beroerte.3 Eén jaar na de 

beroerte is het neglect gemiddeld 70% 

minder ernstig vergeleken met direct na 

de beroerte. Dit geldt echter niet voor 

ongeveer 11% van de patiënten. De ernst van 

neglect in de acute fase lijkt een belangrijke 

voorspeller voor de mate van herstel.4

Neglect is een negatieve voorspeller van 

het herstel na een beroerte op het gebied 

van activiteiten in het dagelijks leven 

(ADL) en opnameduur in het revalidatie-

centrum.5 Het is daarom belangrijk om 

neglect goed in kaart te brengen.

In eerdere studies is, in relatief kleine 

cohorten, op groepsniveau onderzocht 

welke factoren de mate van herstel voor-

spelden.4,6–9 Binnen de geneeskunde staat 

gepersonaliseerde zorg echter steeds meer 

centraal, waaronder het stellen van een 

prognose op maat. In deze studie zullen we 

verschillende herstelpatronen beschrijven 

en bekijken op welke demografische en 

beroerte-afhankelijke karakteristieken 

patiënten verschillen.

METHODEN
Patiënten

We gebruikten data van de studie Prisma 

Adaptatie in Revalidatie (PAiR), een 

gerandomiseerd onderzoek naar effecten 

van prisma-adaptatie als behandeling voor 

neglect.10,11 Deze studie werd uitgevoerd  

bij patiënten die waren opgenomen in 

revalidatiecentrum De Hoogstraat, 

Utrecht. Patiënten werden geïncludeerd  

in de PAiR-studie als er sprake was van:  

1) een symptomatische beroerte  

(eerste of recidief, ischemisch of bloedig); 

2) neglect gemeten met een wegstreeptaak, 

lijnbisectie, en/of Catherine Bergego Schaal 

(CBS; een observatieschaal op activiteiten-

niveau); 3) leeftijd tussen 18 en 85 jaar en 

4) voldoende begrip en communicatie-

mogelijkheden. Patiënten werden geëxclu-

deerd bij: 1) interfererende psychiatrische 

ziekte(n) of middelenmisbruik; 2) te lage 

fysieke of mentale belastbaarheid of 3) 

 verwacht ontslag binnen drie weken. 

Omdat in de PAiR-studie geen verschillen 

werden gevonden in de mate van herstel 

tussen patiënten die behandeld werden 

met prisma-adaptatie versus een placebo- 

behandeling, hebben we in deze studie 

gebruik gemaakt van de totale patiënten-

groep.

Design, tests en uitkomstmaten

Er bestaan zeer veel verschillende tests om 

neglect te diagnosticeren, die allen net 

andere aspecten van het syndroom in 

kaart brengen. Er is geen gouden standaard 

om neglect vast te stellen, maar wel het 
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hiervan berekenden we de Center of 

 Cancellation (CoC) als maat voor de ernst van 

neglect (range van -1 tot 1). Een positieve 

score wijst op linkszijdig neglect, een 

negatieve score op rechtszijdig neglect.13 

We gebruikten de absolute CoC om gegevens 

van patiënten met links- en rechtszijdig 

neglect samen te kunnen voegen. Voor 

deze taak bestaan geen normgegevens.  

We namen de taak af bij 36 gezonde 

 controles om de afkapwaarde voor neglect 

te bepalen (gemiddelde + 2SD = 0,012).  

Om de categorieën voor ernst van neglect 

te bepalen bekeken we welke scores clusters 

vormden binnen onze patiëntgroep 

(figuur 1). We kozen drie clusters: scores 

van 0,012-0,2 (mild), 0,2-0,4 (matig) en  

≥ 0,4 (ernstig). Afkappunten werden dus 

op basis van de data bepaald. 

Demografische en beroerte-afhankelijke 

karakteristieken

Voor de PAiR-studie werden bij opname 

demografische (geslacht, leeftijd, 

opleidings niveau) en beroerte-afhankelijke 

karakteristieken (tijd sinds beroerte, 

 aangedane hemisfeer, type beroerte 

[ischemie/bloeding/combinatie]) vastgelegd. 

Verder werden kracht (Motricity Index arm 

en been), zelfstandigheid in ADL (Barthel 

Index), cognitie (MoCA), taal (SAN) en zelf-

standigheid in mobiliteit (FAC) vastgelegd. 

Voor meer informatie zie Ten Brink e.a.10 

Analyses

Voor beide patiëntselecties voerden we 

dezelfde analyses uit. We bepaalden de mate 

van neglect (geen/mild/matig/ernstig) bij 

inclusie en na 6 weken. We beschouwden 

een transitie naar een lagere categorie 

 (bijvoorbeeld van ernstig naar matig) als 

herstel van neglect. We beschreven hoe 

groepen verschilden met betrekking tot 

demografische en beroerte-afhankelijke 

karakteristieken. We voerden geen 

 statistische analyses uit vanwege kleine 

groepsgroottes. Daarnaast maakten we 

plots van de verschillende herstelpatronen.

RESULTATEN
Patiëntkarakteristieken

Van de 69 patiënten uit de PAiR-studie, 

hadden er 49 neglect op basis van de CBS 

en 38 op basis van de wegstreeptaak  

(tabel 1). Over het algemeen scoorden 

 patiënten laag op de verschillende  

functionaliteitsmetingen. 

Herstel van neglect

Tabel 2 en 3 tonen de demografische en 

beroerte-afhankelijke karakteristieken van 

de verschillende subgroepen (mate neglect 

bij inclusie en mate herstel), bepaald op 

basis van respectievelijk de CBS en de 

 wegstreeptaak. Bij de onderstaande 

beschrijving is de groep met matig neglect 

op de wegstreeptaak weggelaten, omdat 

dit slechts één patiënt (matig naar geen 

neglect) betrof. 

advies om meer dan één test af te nemen 

op verschillende ‘niveaus’. Voor de huidige 

studie hebben we zowel gekeken naar het 

herstel van patiënten die neglectgedrag 

lieten zien op activiteitenniveau (zoals 

gemeten met de Catherine Bergego Schaal 

(CBS)) als naar het herstel van patiënten 

die neglect lieten zien op functieniveau 

(zoals gemeten met een wegstreeptaak). 

Sommige patiënten lieten neglect zien  

op beide uitkomstmaten en zijn dus  

meegenomen in beide patiënt selecties en 

analyses. 

De CBS is een observatielijst voor neglect 

tijdens ADL en werd ingevuld door 

verpleeg kundigen, fysiotherapeuten en 

ergotherapeuten. Behandelaars scoorden 

de mate van neglectgedrag op een schaal 

van 0 (geen neglect) tot 3 (ernstig neglect) 

voor tien situaties (totaalscore 0-30). Een 

score van 0-5 is indicatief voor de afwezig-

heid van neglect, 6-10 voor mild, 11-20 voor 

matig en 21-30 voor ernstig neglect.12

De digitaal afgenomen wegstreeptaak 

bestaat uit 54 doelen en 75 afleiders (52 

grotere figuren en 23 woorden en letters). 

Patiënten wordt gevraagd alle doelen aan 

te klikken, zonder tijdslimiet. Aan de hand 

van het aantal gemiste doelen en de locatie 

Figuur 1. Ernst van neglect over tijd, gemeten met de wegstreeptaak. De rode cirkels zijn de clusters met 
(van boven naar beneden) ernstig, matig en mild neglect bij inclusie.

Er is geen gouden 
standaard om neglect 

vast te stellen, maar wel 
het advies om meer dan 
één test af te nemen op 
verschillende ‘niveaus’
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Herstel van neglect

Een groot deel van de patiënten met 

neglect herstelde hiervan. Er lijken globaal 

twee typen herstelpatronen te zijn:   

de ‘herstellers’, waarbij patiënten met mild 

en matig neglect over het algemeen beter 

herstellen dan patiënten met ernstig 

neglect, en de ‘flatliners’, die weinig tot 

geen herstel laten zien, onafhankelijk van 

de ernst van neglect bij inclusie. Dit komt 

niet overeen met het onderzoek van 

 Winters e.a.4, waarin werd beschreven  

dat flatliners bij inclusie ernstiger neglect 

hadden dan herstellers.4

In onze studie was er minder herstel van 

neglect indien de beroerte ernstiger was, 

er een langere ziekenhuisopname was 

voorafgaand aan opname in het revalidatie-

centrum, het neglect ernstiger was bij 

inclusie en er meer afhankelijkheid was in 

ADL. Ook een beroerte in de rechterhemi-

sfeer hing samen met slechter herstel, 

echter was het neglect in deze groep ook 

ernstiger. Deze bevindingen komen deels 

overeen met eerdere studies.7,8 In een 

 studie van Kamakura e.a.9 werd een 

 significant verschil gevonden in het 

 cognitief functioneren bij opname 

 (gemeten met de MMSE) tussen patiënten 

die wel en niet herstelden van neglect.  

In onze studie zijn verschillen in cognitie 

in sommige subgroepen wel terug te zien, 

maar lang niet in allemaal.4,6,9,14 

Neglect in de praktijk

In dit onderzoek viel 31% van de patiënten 

met neglect volgens de CBS, niet uit op de 

wegstreeptaak. Met de CBS wordt neglect-

gedrag in het dynamische, dagelijks leven 

geobserveerd, waarbij zowel neglect in de 

peripersoonlijke als extrapersoonlijke 

ruimte aan bod komt. De wegstreeptaak is 

een statische taak in de peripersoonlijke 

ruimte op functieniveau. Er is niet één test 

het beste om neglect te meten, daarom 

wordt een combinatie van tests aanbevolen, 

waarbij de gelateraliseerde aandacht-

stoornis zo gedetailleerd mogelijk in kaart 

wordt gebracht met tests die de aanwezig-

heid van neglect in een dynamische 

 setting meten. 

Er zijn een aantal opvallende fluctuaties in 

de ernst van neglect in beloop van de tijd, 

waarbij patiënten die de ene week goed 

hersteld leken een week later weer ernstig 

neglect lieten zien, of andersom. Na een 

beroerte zijn veel herstelprocessen gaande 

in het brein, waardoor deze fluctuaties 

zouden kunnen ontstaan. Mogelijke andere 

verklaringen zijn vermoeidheid, afleiding, 

agitatie of verminderde aandacht en/of 

concentratie, door bijvoorbeeld een voorval 

vlak voor een test.15 Daarom is het belang-

rijk om conclusies te trekken op basis van 

meerdere testmomenten en rekening te 

houden met de omstandig heden van tests. 

Sterkten en limitaties 

We konden gebruik maken van een grote 

patiëntgroep zonder uitval bij follow-up. 

Echter, omdat we subgroepen maakten, 

werden de groepen te klein voor statistische 

analyses. Daarnaast gebruikten we transitie 

van de ene naar de andere categorie (bijvoor-

beeld ernstig naar matig) als maat voor herstel. 

Hierdoor zijn verschillen rond grenswaarden 

mogelijk uitvergroot en grote verschillen in 

het midden van een categorie verwaarloosd. 

In alle subgroepen verminderde het neglect 

bij het grootste deel van de patiënten. Bij 

ernstiger neglect was er sprake van relatief 

minder herstel. De meeste demografische 

en beroerte-afhankelijke karakteristieken 

waren op het oog geen duidelijke voor-

speller van beter herstel. Echter, een 

hogere Barthel Index, beroerte in de linker 

hemisfeer, kortere tijd tussen beroerte  

en inclusie en milder neglect kwamen 

vaker voor in de groepen die meer 

 herstelden. Op de overige functionaliteits-

metingen leek er ook een tendens te zijn 

dat minder uitval leidde tot beter herstel 

van neglect, echter dit was niet in alle  

subgroepen terug te zien.

Beloop neglect

Figuur 2 toont het beloop van het neglect 

per herstelgroep. Opvallend zijn de sterke 

fluctuaties. In alle groepen herstelt een groot 

gedeelte van de patiënten, echter zijn er 

ook patiënten die weinig of niet herstellen.

DISCUSSIE
Het doel van deze studie was om naar 

 verschillende herstelpatronen van neglect 

te kijken en te onderzoeken op welke 

demografische en beroerte-afhankelijke 

karakteristieken patiënten met verschillende 

herstelpatronen verschillen. 

Catherine  
Bergego Schaal

Wegstreeptaak Totaal

n = 49 n = 38 n = 69

Leeftijd, jaren 60,3 (15,2) 60,0 (13,0) 59,8 (13,6)

Geslacht, % mannen 71,4% 63,2% 69,6%

Tijd tussen beroerte en inclusie, dagen 41 (40) 39,5 (38) 40 (37)

Type beroerte, % ischemisch 63,3% 65,8% 73,7%

Laesie zijde, % rechts 75,5% 84,2% 74,6%

Barthel Index [0-20] 6,25 (5) 7 (4) 7 (6)

Motricity Index arm [0-100] 0 (51,0) 18 (76) 0 (75,5)

Motricity Index been [0-100] 28 (75) 60 (75) 56 (75)

Montreal Cognitive Assesment [0-30] 18,8 (6,8) 18,8 (6,5) 19,4 (6,5)

Stichting Afasie Nederland test [1-7] 6 (2) 6 (2) 6 (2)

Functional Ambulation Categorie [0-5] 2 (1,9) 2 (2) 2,5 (1,8)

Tabel 1. Demografische en beroerte-afhankelijke karakteristieken. Mediaan (IQR) en percentages.
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Mild neglect bij inclusie Matig neglect bij inclusie Ernstig neglect bij inclusie

Ernst neglect 6 weken na inclusie Ernst neglect 6 weken na inclusie Ernst neglect 6 weken na inclusie

n Geen n Mild/
matig

n Geen n Mild n Matig/
ernstig

n Geen/
Mild

n Matig n Ernstig

Tijd na beroerte (dagen) 8 41,5 
(23,0)

2 105 
(26,9)

6 34,7 
(9,6)

7 51,4 
(29,5)

12 65,1 
(35,9)

3 44,3 
(11,9)

5 30,8 
(7,6)

6 63,5 
(22,9)

Laesie zijde (% rechter hemisfeer) 8 50% 2 100% 6 33,3% 7 85,7% 12 83,3% 3 66,7% 5 100% 6 100%

Oorzaak beroerte (% ischemisch) 5 80% 2 100% 6 83,3% 6 66,7% 11 45,5% 2 100% 5 100% 4 100%

Therapie (% prisma adaptatie) 8 0% 2 100% 6 50% 7 57,1% 12 66,7% 3 66,7% 5 40% 6 16,7%

Barthel index [0-20] 6 8,8 (3,7) 2 7 (1,4) 6 7 (2,6) 7 7,6 (4,7) 12 6,3 (4,8) 1 4 4 3,9 (2,4) 5 6,5 (1,7)

Motricity index arm [0-100] 6 45 (50,3) 1 0 5 16,6 
(22,8)

6 17,5 
(32,2)

10 25,9 
(39,0)

2 36 (50,8) 5 19 (31,3) 3 6 (10,4)

Motricity index been [0-100] 6 57 (45,8) 1 0 6 31,5 
(36,9)

6 26,5 
(32,7)

10 31,5 
(33,4)

2 37,5 
(53,0)

5 35,4 
(37,8)

3 41 (38,0)

Montreal Cognitive Assesment [0-30] 6 20,5 (7,5) 2 25 (0,8) 5 17,9 
(2,9)

7 21,3 
(3,1)

11 16,6 
(5,5)

0 - 5 19,8 
(3,5)

5 16,5 
(2,8)

Stichting Afasie Nederland test [1-7] 6 3,1 (2,4) 2 6,5 (0,7) 5 6 (1,7) 6 5,8 (1,0) 12 5,4 (1,6) 2 5 (1,4) 5 6,7 (0,4) 4 5,9 (1,3)

Functional Ambulation Categorie 
[0-5]

8 2,6 (0,7) 2 2 (1,4) 6 3 (1,1) 7 2,4 (1,4) 12 2,4 (1,0) 3 1,5 (0,9) 5 1,4 (1,5) 5 1,8 (1,3)

Catherine Bergego Schaal score op T0 8 7,9 (1,5) 2 9,8 (0,4) 6 13,5 
(2,6)

7 15,8 
(1,7)

12 17,1 
(2,3)

3 21,2 
(0,6)

5 24,9 
(3,6)

5 24,2 
(3,2)

Matig 
10% Mild 

10%

Geen 
80% Matig 

44%
Mild 
28%

Ernstig  
4%

Geen 
80%

Matig 
36%

Mild 
14%

Ernstig  
43%

Geen 
7%

Mild neglect bij inclusie Matig neglect bij inclusie Ernstig neglect bij inclusie

Ernst neglect 6 weken na inclusie Ernst neglect 6 weken na inclusie Ernst neglect 6 weken na inclusie

n Geen n Mild n Geen n Mild n Mild n Ernstig

Tijd na beroerte, dagen 11 35,1 (16,3) 10 59,3 (36,5) 1 111 5 45,8 (16,7) 5 56 (49,6) 6 69,5 (29,8)

Laesie zijde, % rechts 11 63,6% 10 80% 1 100% 5 100% 5 100% 6 100%

Oorzaak beroerte, % ischemisch 9 77,8% 10 80% 1 0% 4 75% 4 50% 6 83%

Therapie, % prisma adaptatie 11 36,4% 10 80% 1 0% 5 20% 5 20% 6 50%

Barthel Index [0-20] 10 9,1 (5,5) 9 6,1 (2,8) 1 12 4 8,8 (5,7) 5 7,8 (5,4) 6 6,8 (2,3)

Motricity Index arm [0-100] 9 46,7 (45) 8 13 (20,6) 1 25 3 47,7 (49,6) 4 42 (48,9) 6 27,7

Motricity Index been [0-100] 10 59,3 (32,5) 8 21,9 (30,9) 1 56 3 58 (51,6) 4 50,5 (44,8) 6 45,5 (36,8)

Montreal Cognitive Assesment  [0-30] 8 19,7 (6,1) 9 19,3 (5,0) 1 18,8 5  11,7 (4,3) 5 19,6 (4,8) 5 18,4 (1,3)

Stichting Afasie Nederland test [1-7] 11 4,9 (2,2) 10 5,9 (1,4) 1 7 4 4,9 (2,2) 5 6,5 (0,9) 5 6,6 (0,9)

Functional Ambulation Categorie 
[0-5]

11 2,9 (1,0) 10 2,1 (1,2) 1 2 5 2,6 (1,5) 5 2 (2) 5 2,1 (1,7)

Center of Cancellation bij inclusie 11 0,043 (0,041) 10 0,057 (0,048) 1 0,383 5 0,264 (0,057) 5 0,656 (0,099) 6 0,689 (0,110)

Geen 
52%

Geen 
17%Mild 

48%

Mild 
83%

Mild 
45%

Matig 
0%

Ernstig 
0%

Geen 
0%
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Tabel 2. Demografische en beroerte-afhankelijke karakteristieken (gemiddelde; SD) in de verschillende herstelgroepen gebaseerd op de Catherine Bergego Schaal.

Tabel 3. Demografische en beroerte-afhankelijke karakteristieken (gemiddelde; SD) in de verschillende herstelgroepen gebaseerd op de wegstreeptaak.
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Figuur 2. Beloop neglect op Catherine Bergego Schaal (bovenste panelen) en de wegstreeptaak (onderste panelen). 
Patiënten die niet of nauwelijks herstellen van neglect, de ‘flatliners’, zijn weergegeven in rood; de ‘herstellers’ in zwart.

WegstreeptaakCatherine Bergego Schaal
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Dit onderzoek geeft een eerste aanzet  

voor verder onderzoek naar herstel van 

neglect zodat psycho-educatie over 

neglect, gevolgen en herstel op maat 

 kunnen worden gegeven. 

CONCLUSIE
Een groot deel van de patiënten met 

neglect herstelt, echter niet iedereen. 

 Patiënten met mild of matig neglect 

 herstellen in het algemeen beter dan 

 patiënten met ernstig neglect. Patiënten 

met een ernstigere beroerte herstellen 

over het algemeen minder goed.  

Op individueel niveau zijn er veel fluctuaties. 

Het is daarom belangrijk om patiënten met 

neglect goed te monitoren, op meerdere 

vaste momenten en met verschillende 

tests (dynamisch en statisch). 
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PUBLICATIE

ABSTRACT
Introduction: Patients with neglect ignore information on their contralesional side or process this 

 information much slower. Neglect has negative impact on rehabilitation, and patients with neglect are 

less independent after rehabilitation compared to patients without neglect. About 70% of patients with 

neglect show recovery, with most recovery taking place within the first three months. Little is known, 

however, about which factors affect this recovery. 

Objective: Our aim was to explore different recovery patterns of neglect and their associated factors.

Methods: We evaluated data of 69 neglect patients who participated in a randomized controlled trial 

(‘Prism Adaptation in Rehabilitation’). Neglect was assessed with a shape cancellation test and the 

Catherine Bergego Scale. We categorized patients based on neglect severity (mild, moderate, severe)  

at baseline, and 6 weeks later. We evaluated baseline characteristics between patients with different 

recovery patterns. 

Results: Patients with left-sided brain damage, higher functional independence, and less severe neglect 

at baseline showed most recovery 6 weeks later. This was independent of the different recovery groups.

Clinical message: Most patients show recovery of neglect, although a subgroup of patients shows no 

recovery at all. Because the recovery is variable in time, it is important to assess patients with neglect 

regularly.

Keywords: stroke, unilateral spatial neglect, recovery


