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IN EEN NOTENDOP  
 

 

Wat houdt het in? 
Een onderzoek naar de onderliggende oorzaken 

en gerelateerde factoren van  wandel-

vermoeibaarheid. MS-patiënten met 

wandelvermoeibaarheid krijgen ook de 

mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een 

revalidatieprogramma. 

Wat wordt er van u verwacht? 
U komt één halve dag naar Diepenbeek, waarbij 
verschillende testen zullen uitgevoerd worden om 
mogelijke factoren betrokken bij wandel-
vermoeibaarheid in kaart te brengen.  
 
Optioneel is er nog een 2e testdag die zal doorgaan 
in Diepenbeek en Luik. Hiervoor zal een 
vergoeding van €20 voorzien worden. 
 
Voor meer details zie binnenin deze folder of 
contacteer een van de onderzoekers.   
 

Wat is de waarde voor u?  
Door uw deelname is het mogelijk om het 
fenomeen wandelvermoeibaarheid en zijn 
onderliggende en gerelateerde factoren in kaart 
te brengen.  
 
Deze kennis is nodig voor het opstellen van een 
therapieprogramma om vermoeibaarheid te 
behandelen. De MS-patiënten die wandel-
vermoeibaarheid vertonen kunnen gratis 
deelnemen aan een revalidatieprogramma. 

 

 

 

ONDERZOEK NAAR 

WANDELVERMOEIBAARHEID BIJ 

PERSONEN MET MULTIPLE SCLEROSE 
 

 

Klinische studie  
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Doel van de studie 
Vermoeidheid is één van de eerste symptomen bij 

patiënten met Multiple Sclerosis. Vaak gaat dit 

gepaard met wandelklachten. De combinatie 

hiervan kan problemen in zelfstandigheid en 

dagdagelijkse activiteiten veroorzaken.  

 
Deze wetenschappelijke studie heeft als doel de 

onderliggende oorzaken en gerelateerde factoren 

van wandelvermoeibaarheid in kaart te brengen. 

 
Aan deze studie kan ook een 10-weken 

revalidatieprogramma gekoppeld worden voor 

personen die wandelvermoeibaarheid vertonen. 
  

Wie kan deelnemen?  

 Personen tussen 18 en 70 jaar 

 Diagnose van Multiple Sclerose  

 Vermogen om zelfstandig / met een wandelstok 

te wandelen voor 6 minuten zonder rust 

 Eerdere uitvoering van een 6 minuten 

wandeltest (6MWT) 

Screening:  

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze 

studie, zal u eerst een 6MWT dienen uit te voeren. 

Deze zal aangeven of u wandelvermoeibaarheid 

vertoont of niet.  

Aan deze studie kunnen zowel MS-patiënten mét als 

zonder wandelvermoeibaarheid deelnemen. Ter 

vergelijking zullen er eveneens gezonde personen 

geïncludeerd worden. 

Studieverloop 
Er worden 2 dagen voorzien om alle testen uit te 

voeren met een respectievelijke duur van 4u30min 

en 2u20min. De 2e testdag is optioneel, maar wordt 

wel aangeraden en zal vergoed worden (€20). 

MS-patiënten met wandelvermoeibaarheid krijgen 

de mogelijkheid om deel te nemen aan een 10-

weken revalidatieprogramma. 

 

Studiemetingen  
Beschrijvende gegevens (Thuis) 

 Demografische en MS-specifieke gegevens  

 Vragenlijsten  

Testsessie 1 (Diepenbeek) 

 Coördinatie testen 

 Motorische testen 

 Cognitieve testen 

 Krachttesten (handen + benen) 

 Willekeurige neurale aansturing 

 

Testsessie 2 (Diepenbeek en Luik) 

 Spierbiopsie bovenbeen (niet verplicht) 

 Intactheid centraal zenuwstelsel  

 Visualisatie bloedvateigenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de waarde voor u 
Door uw deelname is het mogelijk om het fenomeen 

wandelvermoeibaarheid en zijn onderliggende en 

gerelateerde factoren in kaart te brengen.  

 

Deze kennis is nodig voor het opstellen van een 

therapieprogramma om vermoeibaarheid te 

behandelen. De MS-patiënten die wandel-

vermoeibaarheid vertonen hebben de mogelijkheid 

om gratis deelnemen aan een revalidatie-

programma. 

 

Wanneer  
Deze studie zal starten in februari 2019 en loopt tot 

september 2019. Geïnteresseerden worden na 

contact meegedeeld wanneer de metingen zullen 

plaatsvinden.  

 

Bij aanvang van de studie wordt samen met elke 

deelnemer gekeken naar de praktische 

mogelijkheden voor het uitvoeren van de 

verschillende metingen.  

 


