
Einde dataverzameling 
 
Nu alle kinderen getraind zijn, komt 
het einde van de testen ook in zicht, 
Eind 2013 is de verwachting dat alle 
testen zijn gedaan. Daarna kan 
Marieke starten met de analyses om 
te testen of er een verschil is tussen 
de kinderen die neurofeedback 
training hebben gehad en de 
kinderen die de neptraining hebben 
gehad. Begin 2014 verwachten we 
dat we bekend kunnen maken wie 
welke training heeft gehad en of de 
training zinvol was. 

 
 
 
Beste lezer,  
We hebben met PRISMA de mijlpaal 
bereikt dat alle kinderen klaar zijn met 
de training! De hoogste tijd dus voor 
een nieuwsbrief met de laatste 
ontwikkelingen! 

 
Voorstellen: Arnout Smit en Sander 
Schippers 
In de maanden december (2012), 
januari, februari, maart, en april (2013) 
heeft Arnout Smit, masterstudent 
neuropsychologie aan de VU, 
Amsterdam, testen afgenomen in 
Nijmegen en Amsterdam, onder 
begeleiding van ons team. Hij schrijft 
tevens zijn master-scriptie, net als zijn 
voorgangsters Zeliha, Leontine en 
Dora, over gegevens die we met de 
prismastudie verzamelen. Vanaf april 
2013 doet hij de testen samen met 
Sander Schippers, die ook bezig is met 
zijn master neuropsychologie aan de 
VU. Sander zal binnenkort zelfstandig 
de testen gaan doen. Uiteraard worden 
alle gegevens vertrouwelijk verwerkt 
door ons team. 
 

 

 

 
 
Martha Grootenhuis benoemd tot 
Professor 
In december 2011 werd Martha 
Grootenhuis, projectleider van de 
PRISMA studie, benoemd tot 
professor. De titel van haar leerstoel is: 
“Psychosociale zorg voor het chronisch 
zieke kind”. Op 23 november 2012 
heeft zij in de Lutherse kerk haar oratie 
getiteld “Zorg voor het zieke kind” 
uitgesproken.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wist u dat… 

• Er in totaal ruim 2200 
trainingssessies zijn gegeven door 
de trainers? 

• De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers is bijna 14 jaar 

• Er zijn even veel meisjes als 
jongens die meedoen met de studie 

• De meeste kinderen die meedoen 
behandeld zijn in het Radboud 
ziekenhuis in Nijmegen.  

 

Vragen en contact: Marieke de Ruiter, 020-5668226, m.a.deruiter@amc.nl, 
http://www.zorgvoorhetziekekind.nl/ 
 
Mede namens Prof. dr. M.A. Grootenhuis (EKZ), Dr. A.Y.N. Schouten (EKZ), Prof. 
dr. J.Oosterlaan (VU), Dr. R. van Mourik (VU). 

Stand van zaken PRISMA 
 

• Alle 72(!) kinderen zijn klaar met de 
training 

• 71 kinderen hebben de tweede 
meting gehad  

• 58 kinderen hebben de laatste meting 
gehad 

• Nog maar 1 tweede meting en 12 
laatste metingen te gaan en dan 
zitten eind 2013 alle testen erop! 
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