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The main goal of this thesis was to evaluate the occurrence of transfer of treat-

ment effects in cognitive strategy training for stroke patients in general, and 

more specifically, to investigate the occurrence of transfer of a training pro-

gramme for stroke patients with apraxia. Both transfer from trained to non-

trained tasks and transfer from the rehabilitation setting to the patients’ own 

homes have been evaluated. 

 In this thesis, transfer has been addressed in several ways. Literature has 

been reviewed to evaluate the current state of the assessment of transfer in 

cognitive rehabilitation, and the occurrence of transfer effects of the apraxia 

training, a specific cognitive strategy training, has been assessed. In addition, a 

study evaluating environment effects on task performance in healthy adults has 

been described. To facilitate the assessment of transfer effects of the apraxia 

training, several aspects of apraxia and the apraxia test have been presented 

first and a description of the strategy training programme for stroke patients 

with apraxia has been given. 

 

In chapter 1 background information was provided on transfer, stroke, strategy 

training and apraxia. In addition, the rationale, the aims and the outline of the 

thesis are presented. 

 

In chapter 2 the inter-rater reliability of a neuropsychological apraxia test was 

evaluated. This test was used to diagnose the patients who participated in the 

effect studies described in this thesis. In addition, the association between 

apraxia and other cognitive deficits was assessed and the prevalence of apraxia 

in a rehabilitation setting was evaluated. The results of the cognitive screening 

of 100 consecutive first ever stroke patients were used in this study. The 

screening took place upon the patients’ admission to a rehabilitation centre and 

covered the main cognitive functions (praxis, visuospatial scanning, abstract 

thinking and reasoning, memory, attention, planning and language). The 

apraxia test was shown to have a good inter-rater reliability. In addition, 

apraxia was found to be associated with aphasia, memory problems and mental 

slowness. Based on the performance on the apraxia test, more than half of all 

left hemisphere stroke patients (51.3%) could be diagnosed as apraxic, as op-

posed to 6% of the patients with a right hemisphere stroke. It was concluded 

that the prevalence of apraxia in rehabilitation settings is underestimated if the 

diagnosis is made on clinical judgment alone. 

 

In chapter 3 the occupational therapy (OT) guideline for assessment and treat-

ment of left hemisphere stroke patients with apraxia was described. Transfer 

effects of this cognitive strategy training were assessed in the effect studies pre-

sented in this thesis. The chapter presented the theories on which the treat-

ment programme is based as well as the methods of assessment and treatment 

that are used in the treatment programme. In addition studies demonstrating 

the effectiveness of the training were reviewed. Based on the positive research 

findings, the training has been published as a guideline for stroke rehabilitation 
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in the Netherlands and is therefore the conventional training method for stroke 

patients with apraxia. 

 

In chapter 4 we presented a critical literature review on the occurrence and 

measurement of transfer of treatment effects in cognitive rehabilitation. It was 

found that a relatively small number of studies evaluated the occurrence of 

transfer of training effects. Thirty-nine papers, describing 41 studies were in-

cluded in the review. Outcome measures to evaluate transfer that were used in 

these studies could be classified in three groups: (1) non-trained items (2) stan-

dardised daily tasks (3) daily life. Although most studies reported positive re-

sults with regard to the occurrence of transfer, some serious remarks concern-

ing the methodological quality of the studies were made. First, almost half of the 

studies that reported transfer to occur, had not statistically tested these results. 

This was most apparent in the studies that claimed to have demonstrated 

transfer to daily life, where in three quarters of the studies the results were not 

statistically tested. Second, measuring transfer of treatment effects to daily life 

in an objective and standardised way was shown to be difficult, as adequate 

tests or instruments are lacking. In addition, several studies that reported the 

occurrence of transfer to daily life had not been able to measure transfer in a 

standardised way, since evaluating transfer effects had not been formulated as 

an aim of the study beforehand. In these studies, demonstration of transfer was 

based on coincidental observations and remarks. It was concluded that in order 

to evaluate the effectiveness of cognitive strategy training, more studies are 

needed, specifically designed for measuring transfer of treatment effects. 

 

In chapter 5 the results of an exploratory study assessing the transfer effects of 

cognitive strategy training for stroke patients with apraxia were presented. This 

study evaluated the occurrence of transfer from trained to non-trained tasks. 

New analyses were conducted on data that had previously been collected in a 

randomised clinical trial (RCT) on the efficacy of the strategy training. A total of 

113 left hemisphere stroke patients with apraxia were randomly assigned to the 

strategy training group and a group receiving occupational therapy as usual. In 

both treatment groups, the level of independent functioning on non-trained ADL 

tasks was significantly higher after eight weeks of training than before the start 

of the training, suggesting that both treatments showed transfer effects. How-

ever, change scores of non-trained activities were significantly larger in the 

strategy training group as compared with the usual treatment group, reflecting 

more transfer of the strategy training. It was concluded that indications for the 

occurrence of transfer of the strategy training had been found, although the 

study was not originally designed for the purpose of evaluating transfer. Thus, 

these results provided the rationale to design a new prospective study, specifi-

cally aimed at examining the transfer effects of this training programme. 

 

In chapter 6 we evaluated the occurrence of transfer effects of cognitive strategy 

training for stroke patients with apraxia in a prospective effect study. Both 

transfer from trained to non-trained tasks and transfer from the rehabilitation 
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setting to the patients’ own homes were investigated. Twenty-nine apraxic 

stroke patients received eight weeks of cognitive strategy training to teach them 

to perform activities of daily living (ADL) as independently as possible, by using 

strategies to compensate for the apraxia. The performance of trained and non-

trained ADL tasks was assessed at the rehabilitation centre at baseline and 

after eight weeks of training. In addition, after eight weeks of training and five 

months after the start of the training assessment took place at the patients’ own 

homes. Patients performed trained tasks and non-trained tasks at the same 

level of independency at the rehabilitation centre as well as at home, indicating 

transfer of training effects. These effects turned out to be stable over time. The 

importance of the evaluation of transfer effects of cognitive rehabilitation treat-

ment, and of rehabilitation programmes in general was emphasised, as it relates 

to the core goal of a rehabilitation treatment: teaching patients ways to function 

as independently as possible, resulting in the return to their own home and 

participation in society. The study presented in this chapter describes one of the 

first larger scale prospective studies that attempted to evaluate this issue. 

 

In chapter 7 the effect of a change in environments on the performance of daily 

tasks in healthy middle aged adults was assessed. This age group was chosen 

because it matches the rehabilitation population. In addition, the influence of 

abstract reasoning skills and the influence of memory functioning on the ability 

to adapt to different environments were evaluated. Thirty healthy, middle aged 

adults were observed in two different settings (the participants’ own kitchens 

and an unfamiliar kitchen) while performing two daily tasks. The performance of 

both tasks was significantly slower in the unfamiliar kitchen. In addition, for 

both tasks, the overall score on process skill abilities, reflecting the capacity to 

logically organise and adapt a series of actions over time in order to complete a 

task, was significantly lower in the unfamiliar setting. Variations in process skill 

scores were found in the unfamiliar kitchen only. Process skills observed in the 

participants’ own kitchens were nearly optimal. No associations were found 

between environment effects and abstract reasoning skills or memory function-

ing. It was concluded that it is likely to assume that the environment effect in 

task performance that was demonstrated in this study, will be present in stroke 

patients as well. This would result in important implications for rehabilitation 

practice; during a rehabilitation programme, facilitating transfer of training 

effects to other environments should be addressed. 

 

In chapter 8 an overview of the main results of the study has been presented 

and theoretical and methodological considerations have been discussed. Based 

on the results presented in this thesis it has been concluded that transfer of 

treatment effects of cognitive strategy training has been demonstrated. There-

fore, the use of cognitive strategy training has been recommended, although 

more research is needed to evaluate the occurrence of transfer effects of specific 

strategy training programmes other than the apraxia training presented in this 

thesis. While transfer effects have been shown to occur, environment effects on 

the performance of daily tasks have been demonstrated as well. Thus, thera-
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pists working with brain injured patients should be aware of these environment 

effects that may impede the occurrence of transfer of treatment effects from one 

setting to another. Therefore, it is important that these environment effects are 

addressed during therapy in order to facilitate discharge from the rehabilitation 

setting to the patients’ own homes. In addition, it was stated that more insight 

should be gained in the characteristics that can identify patients that will be 

able to transfer skills as opposed to patients that will not be able to do so. This 

would enable clinicians to better adjust rehabilitation treatments to individual 

patients since both groups require rehabilitation programmes that are struc-

tured in different ways, attuned to the capacities of the individual patients.  
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Het doel van dit onderzoek is het evalueren van transfer effecten van cognitieve 

strategietraining na een cerebro vasculair accident (CVA). In dit proefschrift 

wordt het optreden van transfer van een training voor CVA patiënten met 

apraxia onderzocht. Twee soorten transfer zijn geanalyseerd, te weten transfer 

van getrainde naar niet-getrainde taken en transfer van de revalidatiesetting 

naar de thuissituatie. 

 

In hoofdstuk 1 wordt uitleg gegeven over transfer, CVA, strategietraining en 

apraxie. Tevens worden de rationale, de doelstellingen en de opzet van dit proef-

schrift beschreven. Het optreden van transfer is op verschillende manieren on-

derzocht. De huidige staat van het onderzoek naar transfer in cognitieve revali-

datie is geëvalueerd door middel van een literatuur onderzoek. Vervolgens is het 

optreden van transfer van de cognitieve strategietraining voor CVA patiënten 

met apraxie onderzocht. Daarnaast is nagegaan in hoeverre de omgeving invloed 

heeft op de taakuitvoer van gezonde volwassenen. Om de evaluatie van de 

apraxietraining te faciliteren worden eerst verschillende aspecten van apraxia en 

de apraxie test gepresenteerd. Tevens wordt de strategietraining voor CVA   

patiënten met apraxie beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 wordt de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van een neuropsy-

chologische apraxie test onderzocht. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de sa-

menhang tussen apraxie en andere cognitieve stoornissen geëvalueerd en wordt 

de prevalentie van apraxie in een revalidatiesetting in kaart gebracht. In deze 

studie werd gebruik gemaakt van de resultaten van de cognitieve screening van 

100 opeenvolgende patiënten die als gevolg van een eerste CVA waren opgeno-

men in een revalidatiecentrum in Nederland. De screening werd direct na op-

name in het revalidatiecentrum afgenomen en omvatte de belangrijkste cogni-

tieve functies (praxis, visuospatieel functioneren, abstract redeneren, geheugen, 

aandacht, planning en taal). Het onderzoek toont aan dat de inter-beoordelaars 

betrouwbaarheid van de apraxie test goed is. Apraxie blijkt samen te gaan met 

afasie, geheugen problemen en mentale traagheid. Op basis van de score op de 

apraxie test wordt bij meer dan de helft van de patiënten met een CVA in de 

linker hemisfeer (51.3%) de diagnose apraxie gesteld. Voor patiënten met een 

CVA in de rechter hemisfeer ligt dit percentage op 6%. Deze resultaten wijzen op 

een onderschatting van de prevalentie van apraxie in revalidatiesettings wan-

neer slechts gebruik wordt gemaakt van een klinisch oordeel bij de diagnostice-

ring van de stoornis. 

 

In hoofdstuk 3 wordt de ergotherapie richtlijn voor diagnostiek en behandeling 

van apraxie bij CVA patiënten beschreven. Het behandelprogramma is geba-

seerd op theorieën over herstel na een CVA en op leertheorieën die zijn afgeleid 

van revalidatieonderzoek. Deze theorieën worden besproken en de methoden 

van diagnostiek en behandeling die deel uitmaken van het programma worden 

gepresenteerd. Tevens geeft het hoofdstuk een overzicht van de resultaten van 

de interventiestudies waarin de effectiviteit van het behandelprogramma werd 

geëvalueerd. Naar aanleiding van de positieve resultaten van deze studies werd 
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het behandelprogramma gepubliceerd als richtlijn voor CVA revalidatie in Ne-

derland. Het behandelprogramma werd daardoor de standaard trainingsmetho-

de voor CVA patiënten met apraxie. 

 

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gerapporteerd van een literatuurstudie 

(critical review) naar het optreden en het meten van transfer van trainingseffec-

ten in de cognitieve revalidatie. Het optreden van transfer blijkt in een relatief 

klein aantal studies onderzocht te zijn. Negenendertig artikelen werden in de 

literatuurstudie opgenomen. Deze artikelen beschrijven in totaal 41 verschillen-

de studies. De uitkomstmaten die gebruikt werden voor het meten van transfer 

kunnen worden verdeeld in drie groepen: (1) niet-getrainde items; (2) gestan-

daardiseerde dagelijkse taken; (3) dagelijks leven. Hoewel de meeste studies het 

optreden van transfer rapporteerden, dient een kritische kanttekening geplaatst 

te worden bij de methodologische kwaliteit van de studies. Ten eerste blijkt dat 

bijna de helft van alle studies die het optreden van transfer rapporteerden, deze 

resultaten niet statistisch had getoetst. Dit geldt met name voor de studies 

waarin transfer naar het dagelijks leven werd gerapporteerd; in driekwart van 

deze studies werden geen statistische toetsen beschreven. Ten tweede blijkt het 

problematisch om transfer naar het dagelijks leven objectief en gestandaardi-

seerd te meten aangezien geschikte meetinstrumenten ontbreken. Bovendien 

blijkt dat in verschillende studies waarin transfer naar het dagelijks leven werd 

gerapporteerd, transfer niet gestandaardiseerd gemeten kon worden omdat het 

evalueren van transfer niet vooraf was opgenomen als een doel van de studie. 

Deze studies toonden het optreden van transfer aan op basis van toevallige ob-

servaties en opmerkingen. Naar aanleiding van de literatuurstudie wordt gecon-

cludeerd dat er behoefte is aan onderzoek dat specifiek is ontworpen voor het 

meten van transfer van behandeleffecten zodat de effectiviteit van cognitieve 

strategietraining verder geëvalueerd kan worden. 

 

In hoofdstuk 5 presenteren we de resultaten van een exploratief onderzoek naar 

de transfer effecten van cognitieve strategietraining voor CVA patiënten met 

apraxie. In dit onderzoek wordt het optreden van transfer van getrainde naar 

niet-getrainde taken geëvalueerd. Daartoe werden nieuwe analyses uitgevoerd 

op data die eerder verzameld waren in het kader van een randomised clinical 

trial (RCT) naar de effectiviteit van de strategietraining. In totaal werden 113 

patiënten met apraxie als gevolg van een CVA in de linker hemisfeer gerandomi-

seerd toegewezen aan een groep die strategietraining ontving en een groep die 

de standaard ergotherapie behandeling ontving. Na een behandeling van acht 

weken functioneren beide groepen op een significant hoger niveau van onafhan-

kelijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse taken dan bij de start van de behan-

deling. De verschilscores van niet-getrainde taken zijn echter significant groter 

in de strategiegroep dan in de groep die de standaard behandeling ontving. Dit 

resultaat toont aan dat de strategietraining een grotere transfer van trainingsef-

fecten laat zien dan de standaard behandeling. Geconcludeerd wordt dat indica-

ties voor het optreden van transfer van de strategietraining gevonden zijn, hoe-

wel de studie niet expliciet ontworpen was voor het evalueren van transfer. De 
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resultaten van deze studie zijn daarom aanleiding voor het opzetten van een 

nieuwe prospectieve studie die specifiek gericht is op het onderzoeken van 

transfer effecten van deze training. 

 

In hoofdstuk 6 wordt een prospectieve effectstudie beschreven waarin het op-

treden van transfer effecten van cognitieve strategietraining voor CVA patiënten 

met apraxie wordt onderzocht. Zowel het optreden van transfer van getrainde 

naar niet-getrainde taken als transfer van de revalidatiesetting naar de thuissi-

tuatie is geëvalueerd. Negenentwintig CVA patiënten met apraxie ontvingen 

gedurende acht weken cognitieve strategietraining. Met behulp van de training 

leren patiënten strategieën aan waarmee gecompenseerd kan worden voor de 

gevolgen van apraxie, zodat dagelijkse taken zo onafhankelijk mogelijk uige-

voerd kunnen worden. Voor de start van de behandeling en na acht weken trai-

ning werd het uitvoeren van getrainde en niet-getrainde taken in de revalidatie-

setting geobserveerd. Tevens werd de uitvoer van deze taken bij de patiënten 

thuis geobserveerd, direct na acht weken training en vijf maanden na de start 

van de training. Na acht weken training blijken patiënten getrainde en niet-

getrainde taken met hetzelfde niveau van onafhankelijkheid uit te voeren, zowel 

in de revalidatiesetting als thuis. Deze resultaten wijzen op transfer van trai-

ningseffecten. Bovendien blijken de resultaten constant te blijven over de tijd. 

Dit onderzoek is een van de eerste grotere prospectieve studies dat het optreden 

van transfer van een cognitieve strategietraining tracht te evalueren. 

 

In hoofdstuk 7 wordt het effect van een verandering in omgeving op de uitvoer 

van dagelijkse taken nagegaan in een groep gezonde volwassenen van middelba-

re leeftijd, een leeftijdsgroep die overeenkomt met de revalidatiepopulatie. Te-

vens wordt onderzocht of het abstract redeneervermogen en de geheugen functie 

invloed hebben op de aanpassing aan een nieuwe omgeving. Dertig gezonde 

personen van middelbare leeftijd werden geobserveerd tijdens het uitvoeren van 

twee taken in twee verschillende situaties (de eigen keuken en een voor de deel-

nemers onbekende oefenkeuken). De uitvoer van beide taken blijkt significant 

langzamer te zijn in de onbekende keuken. Bovendien is voor beide taken de 

score op procesvaardigheden, de cognitieve vaardigheden die gebruikt worden 

bij het uitvoeren van een taak, significant lager in de onbekende omgeving. Va-

riaties in de score op procesvaardigheden treden slechts op bij taakuitvoer in de 

onbekende keuken; de procesvaardigheden bij taakuitvoer in de eigen keuken 

zijn nagenoeg optimaal. Associaties tussen omgevingseffecten en respectievelijk 

het abstract redeneervermogen en de geheugen functie zijn niet aangetoond. 

Geconcludeerd wordt dat de omgevingseffecten die in deze studie zijn aange-

toond zeer waarschijnlijk ook zullen bestaan bij CVA patiënten. Dit heeft be-

langrijke implicaties voor de revalidatiepraktijk, aangezien transfer van behan-

deleffecten naar een nieuwe omgeving gefaciliteerd zal moeten worden. 

 

In hoofdstuk 8 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen 

van dit proefschrift en worden theoretische en methodologische overwegingen 

besproken, zoals het verband tussen het optreden van transfer en het inzicht 
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dat patiënten hebben in hun eigen functioneren, en het ontbreken van een ba-

seline meting in de thuissituatie. Op basis van de in dit proefschrift beschreven 

onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat transfer van behandeleffecten 

van cognitieve strategietraining is aangetoond. Het gebruik van cognitieve stra-

tegietraining wordt daarom aangeraden, ofschoon verder onderzoek noodzake-

lijk is, waarin transfer van specifieke strategietrainingen, anders dan de in dit 

proefschrift beschreven apraxietraining, geëvalueerd wordt. Naast het optreden 

van transfer effecten zijn echter ook omgevingseffecten aangetoond bij de uit-

voer van dagelijkse taken. Therapeuten dienen zich daarom bewust te zijn van 

deze omgevingseffecten die mogelijk de transfer van behandelresultaten naar 

andere situaties belemmeren. In dit opzicht is het van belang dat tijdens de 

therapieën aandacht wordt besteed aan de omgevingseffecten, zodat het ontslag 

van de patiënt van een revalidatiesetting naar de thuissituatie wordt gefacili-

teerd. Daarnaast dient inzicht te worden verkregen in karakteristieken waarmee 

patiënten die in staat zijn tot transfer onderscheiden kunnen worden van ande-

re patiënten. Hierdoor kan de revalidatiebehandeling beter aangepast worden 

aan de specifieke patiënten, aangezien voor beide groepen verschillende behan-

delprogramma’s geïndiceerd zijn, afgestemd op de capaciteiten van de individue-

le patiënten. 

 




