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1. Transfer van trainingseffecten is essentieel om een revalidatie-

behandeling als ‘succesvol’ te kunnen beschouwen.  

 

2. Binnen de cognitieve revalidatie biedt strategietraining een grote kans 

op een succesvolle transfer van trainingseffecten.  

 

3. Koffiezetten wordt naast de aanwezigheid van apraxie ook beïnvloed 

door de kleur van het koffiezetapparaat.  

 

4. Door uitsluitend gebruik te maken van een klinisch oordeel wordt de 

prevalentie van apraxie in de revalidatie onderschat.  

 

5. Een volwassene die leert vioolspelen is als een patiënt met apraxie die 

leert koffiezetten: het verstand weet wat er gedaan moet worden, maar 

de hersenen krijgen het lichaam niet aangestuurd.  

 

6. De uitdaging van toegepast onderzoek in de gezondheidszorg zit in het 

vinden van de juiste balans tussen continuïteit van de dagelijkse 

patiëntenzorg en het controleren van storende variabelen.  

 

7. Toepassing van cognitieve neurowetenschappen in de revalidatie leidt 

tot betere prestaties.  

 

8. Hersenletsel patiënten worden beter voorbereid op hun ontslag naar 

huis wanneer het advies van revalidatieprofessionals om na ontslag 

thuis zoveel mogelijk zelf te doen ook vóór ontslag in het revalidatie-

centrum wordt toegepast.  

 

9. Vraag gestuurde zorg moet niet alleen afgestemd zijn op wat een patiënt 

wil, maar ook op wat hij kan.  

 

10. Nieuwe indrukken leiden tot veranderingen in de hersenen. Wanneer wij 

onze hersenen bestuderen, blijven zij ons daarom altijd voor.  

  

11. Naast een uitbreiding van de Engelse woordenschat met uitdrukkingen 

als ‘manicured lawn’ en ‘torrential rain’ leidt een verblijf in Oxford tot 

gedeeltelijke integratie in een groot aantal culturen.  


