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TU Delft en Radboudumc zoeken mensen met een
beroerte voor evenwichtsonderzoek
Het Radboudumc en de TU Delft zoeken voor onderzoek naar het evenwicht mensen die een
beroerte hebben gehad. Om veilig te kunnen lopen en bewegen is een goed evenwicht belangrijk. Na
een beroerte ervaren mensen vaak evenwichtsproblemen. In dit onderzoek willen wij onderzoeken
wat de invloed is van looptraining op het evenwicht bij mensen die een beroerte hebben gehad. De
onderzoeksresultaten worden gebruikt om de therapie te verbeteren voor deze patiëntengroep.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek, indien u:


Langer dan 6 maanden geleden een beroerte heeft gehad



Na de beroerte revalidatie in een revalidatiecentrum heeft gehad



15 minuten kunt staan zonder hulpmiddelen



10 minuten kunt lopen (eventueel met hulpmiddelen)

Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Het onderzoek is goedgekeurd door de Medische-Ethische
Toetsingscommissie.

Wat wordt er van u verwacht?
Deelname aan dit onderzoek zal bestaan uit twee bezoeken van ongeveer 3 uur aan zorginstelling
Pieter van Foreest in Delft met een tussenperiode van 7 weken. Tijdens deze bezoeken worden drie
testen uitgevoerd op een loopband om het evenwicht te meten. Daarnaast worden deelnemers
ingedeeld in een groep met looptraining (67% van de deelnemers) of in een groep zonder
looptraining (33% van de deelnemers). Deelnemers en onderzoekers hebben geen invloed op de
groep waarin deelnemers worden ingedeeld. Deelnemers in de groep met looptraining zullen
gedurende een periode van 5 weken, twee keer per week een looptraining krijgen van een uur in
zorginstelling Pieter van Foreest in Delft. Daarnaast wordt voor en na de training een week lang
bijgehouden hoe actief u bent in het dagelijks leven met behulp van een soort stappenteller.
Eventuele reiskosten voor de twee bezoeken waarbij het evenwicht gemeten wordt, worden
vergoed.
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Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen?
Neem dan contact op met onderstaande onderzoeker van het Radboudumc.
Jolanda Roelofs
Tel: 024-3668426
E-mail: moveon.reval@radboudumc.nl

