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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Hoofd/hals 

Aandoening 

(ICD) 

 

Zenuwstelsel en zintuigen, CVA 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Sensorische functies 

 

 Korte beschrijving  De O-Letter Cancellation test (O-LCT) is een test om te screenen 

op de aanwezigheid van een unilateraal spatieel neglect. De patient krijgt de opdracht 

op een pagina met 425 letters de O’s weg te strepen. Hiervan bevinden zich 20 O’s aan 

de linker en 20 aan de rechter zijde. De tijd die de patiënt nodig heeft om de test te 

maken wordt gescoord. Naast de O-LCT zijn er tevens versies beschikbaar met de A en 

de H. De uitvoering van de LCT wordt tevens beïnvloed door motorische functies en 

oog-handcoördinatie.1,2,3 

 

 Doelgroep  CVA-patiënten 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie (H-LCT)  Diller L, et al. (1974)1 

 Modificeerde versie (A-LCT)  Weintraub S, Mesulam MM (1985)2 

 Nederlandse versie (O-LCT)  beschikbare versie afkomstig uit KNGF-richtlijn  

                                                    Beroerte4 (nog te verschijnen) 

 

 

2          Doel van het meetinstrument 

 

 Evaluatief / effectiviteit 

 Inventariserend 
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3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Performance test 

 Opbouw  1 schriftelijke test 

 Invulinstructie  de patiënt wordt gevraagd de O’s door te halen op de pagina 

 Meetniveau  totaalscore: wijze score (tijdsduur in sec); meetniveau ratio 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl 

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  ja 

 

 5 Methodologische kwaliteit 

 

 Interne consistentie: n.v.t. 

 

 Reproduceerbaarheid 

 

 Betrouwbaarheid (reliability)  

 Gehele lijst: 

R(Pearson), intra: populatie CVA-patiënten leasie rechter hemisfeer: 0.635 

 

 Validiteit 

 

 Construct validity 

 Gehele lijst: 

Correlatie met meetinstrument Bells Test: R(Pearson), n=35, populatie CVA- 

                                                             patiënten met leasie rechter hemisfeer: 0.826 

Correlatie met meetinstrument Albert’s Test, Sentence Reading Test en Wundt-

Jastrow Area Illusion Test: R(Pearson), n=104, populatie CVA-patiënten met leasie  

                                            rechter hemisfeer: van 0.36 tot 0.697 

 

 Responsiviteit / longitudinale validiteit  
 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

              

 Taal  orgineel Engels, vertaling Nederlands 

 Benodigdheden  invulformulier, pen 

 Randvoorwaarden  persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, de opdracht  

                                    uitvoeren 

 Benodigde tijd  minder dan 5 minuten8 

 Gebruikershandleiding  nee  

 

7          Normgegevens 
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 8         Overige gegevens 

 

 Een test die veel gelijkenis heeft met de O-LCT is de O-zoektest (Beers, 1983) en is 

gebaseerd op hetzelfde construct en meet visueel-ruimtelijk neglect in de 

peripersoonlijke ruimte (de ruimte tussen de persoon en zijn/haar reikwijdte).9 

 De Single Letter Cancellation Task (SLCT) kan niet gebruikt worden om sensorische 

neglect van motorische te onderscheiden.10 

 Naast de Single Letter Cancellation Task (SLCT) is er tevens de Double Letter 

Cancellation Task (DLCT)1,8 en de 3-Letter Cancellation Task (3-LCT).11 
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