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Stand van zaken
Beste EXPLICIT-collega’s, inmiddels zitten we
alweer ruim in 2012. Nadat we in oktober
2011 de 100ste patient geincludeerd hebben,
zijn we samen met jullie voortvarend verder
gegaan.
Er zijn op dit moment 112 patiënten
geïncludeerd voor EXPLICIT en bij 94
patiënten is de eindmeting na 6 maanden al
achter de rug! Wij zijn blij om te melden dat
het aantal uitvallers dankzij uw inzet nog
steeds zeer minimaal is.

Het EXPLICIT- mCIMT protocol online.
In de afgelopen maanden heeft Rinske
Nijland (VUmc) gewerkt aan een artikel over
het mCIMT protocol zoals dat voor EXPLICIT
is ontwikkeld.
Het manuscript is inmiddels geaccepteerd
en zal binnenkort worden gepubliceerd in
Physiotherapy Research International
Journal.
Na publicatie zal een PDF van het artikel op
het “therapeuten” gedeelte van onze
website geplaatst worden. www.explicitstroke.nl
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Info Dagboekjes
Patienten Dagboeken
Studenten fysiotherapie van de Hogeschool van
Amsterdam hebben zich de afgelopen maanden
bezig gehouden met het nalopen van de reeds
ingevulde dagboekjes.
Zij hebben vastgesteld dat de gegeven therapie in
de meeste gevallen voldeed aan het protocol,
daarvoor onze complimenten aan jullie en aan de
patiënten!
Helaas werd ook duidelijk dat binnen de mCIMT
groep het 3 uur dragen van de handschoen niet
volledig is volbracht of niet volledig is ingevuld.
Wij willen jullie daarom vragen om extra alert te
zijn op het minimaal 3 uur dragen van de
handschoen, en liefst meer, zowel op therapie
dagen als daarbuiten en de registratie daarvan.
Twijfel niet om bij vragen over het invullen van de
dagboekjes of over de therapie contact op te
nemen met:

Regio Utrecht /Amersfoort:
Floor Buma
UMC Utrecht
Postbus 85500 , huispostnr STR4.203
3508 GA Utrecht
Tel: 06-42812010
Regio Nijmegen:
Annet van Kuijk
UMC St Radboud
Postbus 9101 , huispostnr 897
6500 HB Nijmegen
Tel: 073-657035
Regio Leiden:
Carel Meskers
LUMC
Postbus 9600, huispostnr C-0-Q
2300 RC Leiden
Tel: 071-5263457
Regio Amsterdam
Erwin van Wegen
VUMC
Postbus 7057 , huispostnr PK -1 Y 160.3 E
1007 MB Amsterdam
Tel: 020-4440461

