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Voortgang inclusie project B1 (acute patiënten) 
Op dit moment hebben wij 13 acute CVA patiënten 
geïncludeerd voor het B1 project. Het verloop van 
inclusie ziet u in het linker figuur onderaan deze 
pagina. Wij hopen dat dit aantal in de komende 
maanden snel zal toenemen. Daar hebben wij 
echter wel uw hulp bij nodig. 
 
Wij willen u daarom nogmaals vragen goed om u 
heen te blijven kijken voor mogelijk geschikte 
patiënten en ook bij twijfel contact met ons op te 
nemen.  
 
Vooruitgang inclusie project B2 (acute patiënten) 
Voor het B2 project zijn momenteel 11 patiënten 
geïncludeerd (5 aanmeldingen vanuit Bravis, 6 
aanmeldingen vanuit Revant). Hiermee is het 
benodigde aantal van 16 in zicht. 
 
Aanmeldingsverdeling (acute patiënten) 
In het middelste figuur ziet u vanuit welk centrum 
de geïncludeerde acute patiënten zijn aangemeld.  
Momenteel hebben wij wekelijks telefonisch of 
mail contact met de ziekenhuizen om alle nieuw 
binnengekomen CVA patiënten samen door te 
nemen. Zo kunnen we twijfelgevallen direct 
bespreken en proberen we tevens zicht te krijgen 
op de redenen van exclusie. Veelgenoemde 
redenen van exclusie zijn: CVA niet ischemisch, 
geen uitval van de arm of niet goed belastbaar. 
Deze laatste groep patiënten willen we graag 
monitoren, omdat de belastbaarheid kan 
verbeteren binnen het inclusietermijn van 3 
weken. 

Met deze nieuwsbrief willen we alle 
betrokkenen op de hoogte brengen 
van vorderingen en nieuws omtrent 
het 4D-EEG onderzoek. 
 
Mijlpaal project A1 (chronische patiënten) 
Op 29 februari is de 21e en daarmee laatste patiënt voor 
project A1 geïncludeerd. Het doelaantal van het cross-
sectionele deel is bereikt. Hiervoor willen we iedereen die 
ons heeft geholpen door het aanmelden van potentiële 
kandidaten bedanken.  
 
 
 

 
Verdeling van de aanmeldingen voor project A1:  
 
 
 
 
 
Voor deze patiëntenpopulatie loopt er binnen het 4D-EEG 
project nog een deelproject (A2) waarvoor wij nog op 
zoek zijn naar deelnemers. In dit deelproject wordt 
specifiek gekeken naar de neuromechanische 
eigenschappen van de pols bij chronische CVA patiënten. 
Het doelaantal bedraagt 35 patiënten. Naar verwachting 
zullen we in april van start gaan met de inclusie van dit 
deelproject. 
 
Mochten er in uw (werk)omgeving mogelijke kandidaten 
(>6 maanden na CVA) zijn die wellicht geïnteresseerd zijn 
in deelname aan dit onderzoek, laat het ons dan weten! 
Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover. 

Wilt u zelf deelnemen? Wanneer u ouder bent dan 
55 jaar, bent u mogelijk geschikt om te participeren 
in onze gezonde controle groep.  

- Zijn er nog publicaties/congressen 
die genoemd moeten worden? 

- Dit keer niets gezegd over hoe de 
populatie er uitziet, wat we doen 
met de data en of er al iets bekend 
is qua resultaten. Lijkt me iets voor 
volgende maand. 

Doelaantal inclusie chronische  
patiënten project A1 bereikt! 

10 oud EXPLICIT deelnemers 
2 vanuit ander VUmc onderzoek 
2 Motion Fysiotherapie 
2 Reinier de Graaf Gasthuis 
 
 

2 Bravis ziekenhuis 
2 ViaReva  
1 persoonlijke aanmelding 
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In samenwerking met: 

Inclusiecriteria longitudinale studie: 
• First-ever ischemisch CVA in het voorste- of achterste stroomgebied, aanmelding binnen 3 weken na CVA 
• Patiënt kan aangedane arm niet 10 seconden normaal gestrekt houden: NIHSS 5 a/b score = 1/2/3/4 

Patiënten zonder enige arm/handfunctie vallen hiermee binnen de inclusie criteria. 

 
Inclusiecriteria cross-sectionele studie: 
• First-ever ischemisch of hemorragisch CVA in het voorste- of achterste stroomgebied, aanmelding na 6 

maanden na CVA 
• Initiële parese bovenste extremiteit (hoeft bij inclusie niet meer aanwezig te zijn)  

 
Overige inclusiecriteria (longitudinaal en cross-sectioneel):  
• leeftijd ≥ 18 
• patiënt is instrueerbaar en georiënteerd  

(mini mental state examination >19, indien bekend) 
• patiënt is in staat om te communiceren 
• patiënt heeft de mogelijkheid om 30 seconden te zitten zonder steun 
• patiënt toont voldoende motivatie om deel te nemen aan onderzoek. 

4D-EEG wordt gefinancierd door een European Research Council Advanced Grant (project nr. 291339) 

Voor het aanmelden van een patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria, kunt u contact opnemen 
met één van onderstaande onderzoekers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Mique Saes 
M.Saes@vumc.nl 
020-4440450 
 

2. Luuk Haring  
L.Haring@vumc.nl 
020-4440450 
 

3. Aukje Andringa 
A.Andringa@vumc.nl 
020-4444925 
 

4. Caroline Winters 
C.Winters@vumc.nl 
020-4444925  
 

 
Beste Poster Award 
Caroline Winters (revalidatiegeneeskunde VUmc) heeft op de 
MOVE onderzoeksdag de prijs voor beste poster (incl. €250,-) 
gewonnen. Er waren 50 posters aangemeld vanuit ACTA, Vumc, 
Faculteit der Bewegingswetenschappen en voor het eerst dit jaar 
deden ook onderzoekers op het gebied van bewegen vanuit het 
AMC mee. De poster van Caroline is als beste verkozen door haar 
heldere en informatieve boodschap. De jury bestond uit: prof. dr. 
Cees Kleverlaan (ACTA, VZ; foto), dr. Huub Maas (FFB), dr. 
Margriet Mullender (PRCH VUmc) en Dr. Marjolein Blaauboer, 
Postdoc (Orthopedie VUmc).  

Publicaties 
In de uitgave van februari 2016 van het Magazine Arts en Auto werd aandacht besteed aan het 4D-EEG 
onderzoek, onder de titel ‘Onderzoeker en Bus’.  
 

Komende congressen / Evenementen 
15 april 2016 Colloquium 2016, Vereniging Revalidatie Artsen (Amsterdam) 
16 april 2016  Lustrumevent VU – Kennis in beweging (Amsterdam) 
10-13 mei 2016 World Congress for NeuroRehabilitation (Philadelphia) 
23-24 mei 2016 NeuroCIMT/NeuroControl Symposium (Egmond aan Zee) 


