
Beste lezer, 
De PRISMA studie is in volle gang!  
In deze nieuwsbrief kunt u lezen 
over de voortgang.  

 
 
Onbewust leren 
Met plakkertjes op het hoofd wordt 
gekeken hoe de hersengolven van 
het kind eruit zien. Hersengolven die 
passen bij een goede concentratie 
worden beloond met een leuke film. 
Bij andere hersengolven gaat het 
beeld van de film knipperen. De 
hersenen leren door deze 
neurofeedback onbewust om de 
juiste golven te vertonen.  
 
Ervaring deelnemer  
Sanne, het meisje dat op de foto 
getest wordt, heeft in januari 2012 
haar derde test gehad en is dus 
klaar! 
 

"Ik keek tijdens de training thuis 
steeds leuke films, zoals K3 en 
Ice Age! De trainer was ook 
heel gezellig! Laatst vroeg ik 
nog aan mama of de trainer nog 
eens komt, want het is wel 
jammer dat ze nu weer weg is." 
- Sanne (10 jaar) 

Uitvoering PRISMA  
 
 
 
 
 
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

   
 

 
 

3. Training  
- 4 maanden 
- 2x per week 
- thuis of  
  op school 
 
 
 

2. Loting  
- neurofeedback 
- placebotraining 
 

5. Zes maanden niets 
 

 

       

Doel PRISMA studie 
 
De PRISMA studie onderzoekt of 
aandachtsproblemen bij kinderen 
die behandeld zijn voor een 
hersentumor verminderd kunnen 
worden met een training: 
neurofeedback. Dit is belangrijk 
omdat er nog weinig 
behandelaanbod beschikbaar is 
voor de problemen bij deze 
kinderen. 
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1. Voormeting  
- psychologisch  
   onderzoek  
- qEEG 
 
 
 

4. Nameting 
- psychologisch  
   onderzoek  
- qEEG 
 
 
 

6. Follow-up 
meting 
- psychologisch  
   onderzoek  
- qEEG 
 
 
 



 
Wist u dat… 
o De PRISMA studie wordt betaald door 

het KWF en het Tom Voûte fonds? 
 
o Wij op 3 plekken het qEEG en het 

psychologisch onderzoek afnemen?  
� PELS- instituut in Amsterdam  
� Brainfact in Amsterdam  
� EEG resource institute, in 

Nijmegen 
 
o De PRISMA studie in de media is 

geweest?  
� Artikel in AMC Magazine 
� Artikel in Attent  
� VOKK familiedag  

 
o Aanmelden nog steeds kan! Wij 

zoeken kinderen die: 
� Meer dan 2 jaar geleden 

behandeld zijn 
� 8-18 jaar oud zijn 
� Problemen met aandacht, 

geheugen of tempo hebben 
 
 
 
 
 

2012 
Het jaar 2012 zal in het teken staan 
van het testen en trainen van 
kinderen die meedoen met PRISMA. 
We hopen in de zomer van 2012 de 
voormeting te doen van de 
zeventigste en laatste patiënt! Een 
jaar later pas zullen alle patiënten 
klaar zijn met de training en de twee 
nametingen.  
 
2013 
Wij realiseren ons dat sommige 
kinderen erg lang moeten wachten 
om te horen welke training zij hebben 
gehad. Wij hopen eind 2013 meer te 
kunnen vertellen of neurofeedback 
effectief is. 
 
Ervaring Trainer 
Diane, psycholoog, geeft sinds april 
2011 neurofeedback training aan 
kinderen die meedoen aan PRISMA. 
Zij heeft al ruim 10 deelnemers 
getraind! 
"Na mijn studie psychologie ben ik 
een aantal maanden naar het 
buitenland geweest. Toen ik 
terugkwam, was ik op zoek naar een 
baan in mijn afstudeerrichting. Zo 
kwam ik bij PRISMA terecht. Het 
contact met de kinderen en hun 
gezinnen maakt deze baan bijzonder 
leuk! Ik word altijd warm onthaald in 
de gezinnen of op scholen. Ik train 
kinderen door heel Nederland dus ik 
reis heel wat af met mijn autootje! 
Bovendien vind ik het erg interessant 
om mijn bijdrage te leveren aan 
wetenschappelijk onderzoek en ben 
dan ook erg benieuwd naar de 
uiteindelijke resultaten.´ 

 
Aanmelden en vragen 
Marieke de Ruiter, 020-5668226, prisma@amc.nl, www.prismastudie.nl 
 
Mede namens  
Prof. Dr. M.A. Grootenhuis (EKZ), Dr. A.Y.N. Schouten (EKZ), J.E.M. Greidanus, 
MSc (EKZ), Prof. dr. J.Oosterlaan (VU), Dr. R. van Mourik (VU)
 

Stand van zaken PRISMA 
 

• 29 kinderen zijn al klaar met de 
training 

• 13 kinderen worden nu getraind 
• 11 kinderen zijn klaar om te starten 

met de training 
• 33 broers en zussen zijn getest als 

controlegroep voor de 
psychologische taken en 
vragenlijsten  

• 19 trainers zijn tot nu toe ingezet  


