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Geachte collega,

Via deze weg willen wij u op 
de hoogte brengen van enkele 
nieuwe ontwikkelingen binnen 
het EXPLICIT-stroke onderzoek. 
Zo hadden wij kort geleden 
iets te vieren! Op de achter zijde 
van deze nieuwsbrief leest u 
wat dat was. 

EXPLICIT SYMPOSIUM

EXPLICIT draait inmiddels al 1 ½ jaar. De samenwerking met u en 
uw collega’s was hierin onmisbaar. Om u op de hoogte brengen 
van de laatste bevindingen binnen EXPLICIT en om u in staat te 
stellen om ervaringen met ons en uw collega’s te delen wordt 
op 16 juni vanaf 12:00 – 17:00 uur het EXPLICIT symposium 
ge organiseerd dat zal plaatsvinden in het Universitair Medisch 
Centrum in Utrecht.  Hiervoor krijgt u uiteraard nog een officiële 
uitnodiging, maar wij kijken uit naar uw komst en verzoeken u 
daarom deze datum alvast vrij te houden.

Oproep

Naast het hoofdonderzoek wordt 
er door verschillende onderzoe
kers binnen EXPLICIT onderzoek 
gedaan bij CVA patiënten in 
de chronische fase. Voor deze 
metingen ondergaan patiënten 
eenmalig een meting. Het gaat 
hierbij om metingen van:
• Bewegingscoördinatie door 

middel van 3D bewegings
analyse;

• Hersenactiviteit door middel 
van functionele MRI;

• De integriteit van de cortico
spinale banen door middel 
van TMS;

• Veranderingen in stijfheid van 
de onderarmspieren en reflex
eigenschappen met een hap
tische robot.

Wij willen u vragen alert te zijn op 
chronische patienten die het leuk 
en interessant vinden om een
malig zo’n meting te ondergaan. 
U of de patiënt kan dan contact 
opnemen met Joost van Korde
laar, hij zal de patiënt dan verder 
informeren en het geheel coördi
neren. (Tel: 0204444925, email: 
j.vankordelaar@vumc.nl).
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Voortgang van 
het onderzoek

We zijn verheugd om u te kun-
nen melden dat ondertussen de 
50e patiënt is ingestroomd in 
het EXPLICIT-stroke onderzoek! 
In onderstaande grafiek is te 
zien dat dit helaas minder is dan 
het beoogde aantal. Daarom is 
het EXPLICIT consortium in het 
afgelopen jaar sterk uitgebreid 
met meerdere perifere zieken-
huizen. Als gevolg hiervan heb-
ben we in het afgelopen half 
jaar inderdaad meer patiënten 
per maand kunnen includeren, 
en is dus de mijlpaal van de 50e 
patient bereikt!

De blauwe lijn  toont het beoogde, 
en de rode lijn het werkelijke aantal 
geïncludeerde patiënten

Publicaties

De eerste Explicit-gerelateerde 
publicaties in internationale 
wetenschappelijke tijdschriften 
zijn ge plaatst of verschijnen bin-
nenkort. Hier kunt u ze vinden:
Nijland RH, van Wegen EE, 
Harmeling-van der Wel BC, 
Kwakkel G, on behalf of the 
EPOS investigators. Presence of 
finger extension and shoulder 
abduction within 72 hours af-
ter stroke predicts functional re-
covery: early prediction of func-
tional outcome after stroke: 
the EPOS cohort study. Stroke 
2010;41(4):745-50.
Rinske Nijland (MSc), Erwin van 
Wegen (PhD), Jeanine Verbunt 
(PhD), Renske van Wijk (MSc), 
Joost van Kordelaar (MSc), Gert 
Kwakkel (PhD). A comparison 
between two validated tests for 
upper limb function after stroke: 

the Wolf Motor Function Test 
and the Action Research Arm 
Test. Geaccepteerd door Jour-
nal of Rehabilitation Medicine. 
Floor E. Buma, Eline Lindeman, 
Nick F. Ramsey, Gert Kwakkel. 
Functional Neuroimaging stud-
ies of early upper limb recovery 
after stroke: a systematic review 
of the literature. Geaccepteerd 
door  Neural Rehabilitation and 
Neural Repair.

De editie van Stroke waarin het ar-
tikel van Nijland  en anderen staat
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