
Voordelen

Deelname aan de studie leidt mogelijks tot een 
verbetering in uw cognitief en/of motorisch func-
tioneren. Tevens krijgt u een helder beeld van 
uw mogelijkheden en beperkingen in mobiliteit, 
cognitie en uithoudings-capaciteit. De informa-
tie die via dit onderzoek wordt verzameld, draagt 
bij tot een verbetere kennis van verschillende  
revalidatiemethoden en hun effect op cognitie bij 
personen met progressieve MS.

Risico’s en ongemakken

Mogelijks is deelname intensief en vermoeiend, 
omdat u 2 keer per week zowel fysiek als cog-
nitief zal oefenen. De trainingen worden wel  
opgebouwd in duur en intensiteit en individueel 
aangepast. 
De maximale inspanningstest kan belastend zijn en 
eventueel wat duizeligheid geven. De test wordt ech-
ter afgenomen door een bekwame, ervaren thera-
peut met in achtname van de richtlijnen opgesteld 
door de American College of Cardiology/American 
Heart Association (ACA/AHA). 

Deelnemende instellingen

Universiteit Hasselt,
REVAL
Agoralaan, gebouw A
3590 Diepenbeek

Revalidatie & MS Centrum Overpelt
Boemerangstraat 2
3900 Overpelt

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze stud-
ie, neem dan vrijblijvend contact op. Alle informatie 
wordt geheel anoniem en vertrouwelijk behandeld. 
Deelname is ten allen tijde geheel vrijwillig met     
mogelijkheid tot stopzetting op ieder moment.

Contact

Coördinator studie: Prof. Dr. Peter Feys.

Contactpersonen studie
Universiteit van Hasselt:

E-mail: mieke.dhooge@uhasselt.be
Anne Bogaers, Tel: 011 26 93 05
E-mail: anne.bogaers@uhasselt.be

RMSC Overpelt:

Ilse Bosmans, Tel: 011 80 91 19
Prof. Dr. Veronica Popescu, Tel: 011 80 92 39

Wetenschappelijk onderzoek bij 
personen met een progressieve 
vorm van multiple sclerose.

Interventie studie
Verbeteren van de cognitie 

- Een meervoudige aanpak van cognitieve re-
validatie en fysieke training –

Prof. Dr. Peter Feys

Dit is een oproep aan personen tussen de 25 en 65 jaar 
oud  met de progressieve MS vorm voor deelname 
aan onderzoek dat zich richt op het verbeteren van  
cognitieve functies door middel van een cognitieve 
en fysieke training.

Heeft u interesse? Lees dan snel verder voor meer  
informatie!

Achtergrond studie

Voor een grote groep mensen met Multiple Scle-
rose zijn er nog weinig medicijnen voorhanden om 
voortgang van de ziekte te verminderen. Zij zijn  
daarom aangewezen op behandeling van de  
symptomen (ziekteverschijnselen).
Cognitieve problemen komen veelvuldig voor (tot 
70%) bij personen met MS en worden ervaren als 
een van de grootste bekommernissen. Tot op heden 
werd onderzoek verricht naar de afzonderlijke  
effecten van cognitieve of fysieke training op  
cognitief en lichamelijk functioneren, maar nog 
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zelden naar de gecombineerde effecten.
Daarnaast is er ook een tekort aan onderzoeken die 
specifiek bij personen met de progressieve MS vorm 
werden uitgevoerd.

Context Studie

Dit is een internationale studie die in 11 onder-
zoekscentra gelegen  in Europa, Canada en de 
Verenigde Staten uitgevoerd wordt. Men zoekt ca. 
360 deelnemers, waarvan 32 in België.

Doel studie

Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van cogni-
tieve functies (hoe snel je informatie kan verwerken) 
bij personen met progressieve MS door middel van 
een cognitieve en fysieke training. 

Hoofddoel:
Vaststellen of het gecombineerd oefenen aan de 
hand van cognitieve én fysieke training een extra ver-
sterkend effect heeft op het verbeteren van cognitief 
functioneren bij personen met progressieve MS.

Daarnaast wordt tevens:
1) het effect op fysieke activiteit en fitheid (hoeveel 
en hoe makkelijk kan ik fysiek actief zijn) onderzocht
2) de persoonlijke ervaring mbt de impact op het 
dagelijks functioneren nagegaan.

Verloop van de studie

Deelnemers zullen worden toegewezen aan 1 van 4 
verschillende trainingsgroepen, telkens bestaande 
uit een cognitief en een fysiek oefengedeelte.

Het cognitieve gedeelte kan bestaan uit cognitieve 
training met de computer met nadruk op aandacht, 
concentratie en waakzaamheid of uit cognitieve 
training met nadruk op het aanleren van computer 
en internetgebruik afgestemd op persoonlijke vaar-
digheden (tot zelfs het ontwerpen van een website).

Het fysieke gedeelte kan bestaan uit uithouding-
straining op een zitcrosstrainer  waarbij zowel armen 
en benen op een veilige manier bewogen worden of 
balans en stretch oefeningen (in rug-, buik-, zij-lig, zit 
of stand).

Gedurende 12 weken wordt individueel en onder 
toezicht 2 keer per week geoefend (24 sessies cogni-
tie en 24 sessies fysieke training).

Evaluaties: vragenlijsten, klassieke klinische schalen 
en objectieve meetapparatuur worden afgenomen 
voor en onmiddellijk na het beeindigen van de train-
ing, en na 6 maand.


