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Het laatste nieuws over neurofeedback en het NCH

NCH nieuws
Sinds de nieuwsbrief van maart zijn er 49 wetenschappelijke
artikelen in Pubmed verschenen waar de zoekterm
neurofeedback in voorkomt. Een eerste inleidend stuk over
neurofeedback bij long-covid is verschenen, daarnaast een Zscore studie (zie vorige nieuwsbrief) en een aantal MRI en
BCI studies (ook besproken in de vorige nieuwsbrief).
Hieronder wordt in het kort besproken: een studie naar de
ontwikkeling van het brein uit het blad Nature, een reviewstudie over OCD en neurofeedback en een korte inpressie
van de cursus van afgelopen april.

Belangrijk: u kunt zich natuurlijk uitschrijven
zie onder aan de pagina

Ontwikkeling van de
hersenen
In het blad 'Nature' verscheen een zeer
interessant artikel over de ontwikkeling van het
brein. De aanleiding was opmerkelijk: een
neurowetenschapper ging met zijn zoontje naar
het consultatie-bureau, daar blijkt zijn
lichaamsgewicht en lichaamslengte normaal
ontwikkeld.
Als
de
neurowetenschapper
vervolgens vraagt 'en hoe is het met de
hersenen?' heeft de kinderarts geen flauw
benul.
Mooi
onderzoek
voor
de
neurowetenschapper. Hij heeft, vanover de hele
wereld, MRI-scans opgevraagd, heeft er
123.000 ontvangen in de leeftijd van een paar
maanden na conceptie tot 100 jaar. Op basis
daarvan zijn groeicurves ontwikkeld. Waar de
onderzoekers zelf het meest verbaasd over
waren is de zeer sterke toename van het
hersenvocht vanaf je 40ste levenjaar. En waar
vocht zit, kunnen geen hersenen zitten.
De hele studie is hier te lezen.

Neurofeedback opleiding
In april is de opleiding van start gegaan met een groep
van 8 cursisten. In deze eerste module van 6 dagen
worden de baissbeginselen van neurofeedback uitgelegd
en zijn er veel praktische oefeningen. In juli volgt
vervolgens module B van wederom 6 dagen. In deze
module wordt dieper in gegaan op neurofeedback en
worden ingewikkelder trainingsschema's geleerd.
Naar het zich nu laat aanzien wordt er aan het einde van
het jaar opnieuw een cursus aangeboden. Deze vindt,
nog even onder voorbehoud, plaats in oktober.
Voor meer informatie over de opleiding klik hier.

Dwangneurose en
neurofeedback
Obessesief compulsieve stoornis, ook wel bekend als
'dwangneurose' wordt gekenmerkt door het hebben
van dwanggedachten (obsessies) of het uitvoeren
van dwanghandelingen (compulsies). In een metaanalyse naar de effectiviteit van neurofeedback bij
OCS zijn, uit een totaal van 435 studies, 9* artikelen
geanalyseerd met 1211 patienten. Uit deze metaanalyse trokken de onderzoekers de volgende
conclusies: "The results fully support the effect of
neurofeedback as an effective intervention in
reducing the symptoms of OCD" en "....the overall
results indicated quite prommising [effects] of
neurofeedback in treatment of patients with OCD"

*Zoals altijd hebben de onderzoekes wel een opmerking over
de kwaliteit van het onderzoek. Om verschillende redenen kan
dat vaak beter, vandaar dat er uiteindelijk maar 9 van 435
studies geanalyseerd worden.
Zafarmand et al., 2022: neurocase
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