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Met veel plezier presenteren wij onze vierde nieuwsbrief over SPIQUE: De T6 meting van het
Koepelproject ‘Herstel van belastbaarheid en mobiliteit in de revalidatie van mensen met een
dwarslaesie’. Doel van onze nieuwsbrief is om alle professionals en betrokkenen op de hoogte te
houden van de stand van zaken rondom het project SPIQUE. De nieuwsbrief verschijnt twee keer per
jaar.
Bijeenkomsten afgelopen half jaar
• Oktober 2010: ISCOS, New Delhi,
India. Christel heeft een presentatie
gegeven over profielen in het beloop
van welbevinden na een dwarslaesie.
• November 2010: Basiscursus
Dwarslaesie voor arts-assistenten en
revalidatieartsen: Casper heeft een
presentatie gegeven over kwaliteit van
leven tijdens de cursus. Deze
presentatie zal binnenkort te
downloaden zijn via de website van
NVDG: http://www.nvdg.org
Onderzoeksresultaten SPIQUE op het gebied van kwaliteit van leven:
Het derde artikel Trajectories in the course of life satisfaction after spinal cord injury: Identification
and predictors C.M.C. van Leeuwen, M.W. Post, T. Hoekstra, L.H. v.d. Woude, S. de Groot, G.J.
Snoek, D.G. Mulder, E. Lindeman is in oktober 2010 geaccepteerd bij Archives of Physical Medicine
and Rehabilitation en zal binnenkort online verschijnen. Dit artikel beschrijft 5 profielen in het beloop
van welbevinden na een dwarslaesie. De aanbeveling is om welbevinden met behulp van twee vragen
te meten tijdens de aanvang van actieve revalidatie en 3 maanden later om mensen die risico lopen op
een langdurig laag welbevinden al in een vroeg stadium te identificeren.
Plannen komende 6 maanden:
-Christel is momenteel bezig om een vierde
artikel te schrijven over de cross-sectionele
analyse van psychologische factoren 5 jaar na
ontslag uit de revalidatie.
-Daarnaast wordt er in samenwerking met
student Steven Kraaijeveld gewerkt aan een
systematische review over de relatie tussen
psychologische factoren en kwaliteit van leven.
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Wij willen iedereen bedanken die zich inzet
voor SPIQUE!

Vragen, opmerkingen of suggesties?
-Christel van Leeuwen:
c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl
-Casper van Koppenhagen:
c.v.koppenhagen@dehoogstraat.nl
-Marcel Post: m.post@dehoogstraat.nl
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