
Inclusie Patiënten  
 
Om het aantal inclusies van patiënten in de 
toekomst te verhogen, is op het EXPLICIT-
symposium in juni besproken of er 
mogelijkheden zijn meer patiënten mee te 
laten doen aan EXPLICIT, zonder de 
homogeniteit van de onderzoekspopulatie te 
verstoren. 
 
Een aantal mogelijkheden, die werden 
aangedragen, is inmiddels onderzocht. 
 Sommige ideeën zijn direct afgevallen, een 
aantal vergen verder overleg, maar met de 
volgende 2 opties kunnen we meteen verder: 

1. De uitbreiding van de inclusie naar 
meer ziekenhuizen/verpleeghuizen: 
hiervoor zijn ondertussen weer 
nieuwe stappen genomen. 

2. Het komt voor dat CVA patiënten pas 
na de eerste 7 dagen in een EXPLICIT 
gelieerd ziekenhuis of revalidatie-
centrum opgenomen worden. 

Tot op heden kunnen wij deze 
patiënten niet includeren, omdat de 
maximale inclusie termijn op 7 dagen 
na CVA is gesteld. We hebben besloten 
voor deze patiëntengroep de 
inclusietermijn te verlengen naar 14 
dagen na CVA.  

 
Naast inclusies in de deelnemende UMC’s en 
perifere ziekenhuizen zullen hierdoor ook 
inclusies in revalidatiecentra en verpleeg-
huizen mogelijk worden. Logistieke uitvoering 
zal hierbij een grote uitdaging vormen. 
Daarom zullen we dit niet in één keer bij elk 
deelnemend centrum invoeren, maar staps-
gewijs.  
Rinske, Joost en Floor zullen deze aanpak 
coördineren en eerst contact opnemen met 
een aantal centra waar we deze aanpak willen 
testen. Het uitgangspunt blijft natuurlijk om 
zoveel mogelijk patiënten in de 2e week na 
het CVA te laten starten met de therapie. 
 

Nieuwe ideeën zijn nog steeds welkom! 
info@explicit-stroke.nl 

Geachte collega,
Via deze weg willen wij u op de hoogte
brengen van enkele nieuwe ontwikkelingen
binnen het EXPLICIT-stroke onderzoek.



EXTRA TRAININGEN 
STIWELL apparatuur

Er bestaat de mogelijkheid om extra te trainen in
het geven van EMG-NMS en de bediening van het
apparaat (Stiwell). Mogelijkheden hiervoor zijn als
volgt:
• Uw centrum kan voor een bepaalde tijd
beschikken over de Stiwell, zodat u en uw collega’s
gedurende deze periode zelf kunnen trainen met
behulp van het protocol.
• Bij voldoende animo is het mogelijk om een
eenmalige opfris sessie te organiseren, waarin door
een onderzoeker van EXPLICIT het
behandelprotocol nog eens wordt doorgenomen en
u de gelegenheid wordt geboden om eventuele
vragen direct te stellen.
Indien u en/of uw collega’s hierin geïnteresseerd

zijn wordt u vriendelijk verzocht contact op te
nemen met:
Joost van Kordelaar
e-mail: j.vankordelaar@vumc.nl

Rinske is al het hele land afgereisd om alle
patiënten te kunnen meten!

Publicaties
De eerste Explicit-gerelateerde publicaties in
internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn
geplaatst of verschijnen binnenkort.
Een overzicht hiervan staat op www.explicit-stroke.nl


