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Informatiebrief voor patiënten 

Werkzaamheid van de Cue-shoe op freezing en activiteitsniveau: Een pilot onderzoek 
 
 

Geachte heer / mevrouw, 
 
 

U bent op de polikliniek neurologie van het Radboudumc bekend met loop-problemen. Hierbij willen 

we u vriendelijk vragen om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek in relatie met deze 

klachten. Hieronder leggen we uit waarom we dit onderzoek willen uitvoeren en wat voor 

consequenties dit eventueel voor u heeft. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing 

neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door 

en bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Ook is er een onafhankelijke persoon, die veel 

weet over het onderzoek. 

 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de onderzoeker. Op 

bladzijde 6 vindt u haar contactgegevens. 

 
Wat is het doel van het onderzoek? 

Er wordt al heel lang onderzoek gedaan naar loop-problemen, maar men heeft deze klachten nog 

niet helemaal kunnen ontrafelen. Daarom blijven wetenschappers en artsen op zoek naar nieuwe 

methoden om patiënten met deze ziekte te behandelen. 

 

Achtergrond van het onderzoek 

Veel Parkinson patiënten of patienten met vergelijkbare diagnoses krijgen in de loop van hun ziekte 

te maken met loop-problemen, zoals freezing van de loopgang. Meestal beschrijven mensen freezing 

van de loopgang als een periode waarin het lijkt alsof de voeten aan de vloer plakken tijdens het 

lopen. Freezing komt vooral voor bij het starten, een bocht maken of door smalle of drukke ruimtes 

lopen. Soms kan het gepaard gaan met trillen van de benen of kleine schuifelpassen. Freezing is één 

van de meest beperkende symptomen bij de ziekte van Parkinson, omdat het risico om te vallen 

toeneemt en daarmee eventuele verwondingen en angst om te vallen. Dit beperkt de autonomie en 

kwaliteit van het leven. 

 

De Revalidatie benadering van Freezing 

Het blijft een uitdaging om doormiddel van een therapeutische aanpak om te gaan met freezing. 

Ondanks dat freezing meestal reageert op de dopaminerge medicatie, is dit niet vanzelfsprekend en 
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het blijkt in de praktijk mogelijk te zijn dat patienten nog steeds freezing vertonen bij een 

dopaminerge behandeling. Terwijl freezing onregelmatig reageert op de huidige behandelingen, 

blijken revalidatie strategieën een goede mogelijkheid te zijn voor verlichting van het symptoom. 

Aandacht beïnvloedt freezing sterk. Dit kenmerk van freezing maakt het mogelijk voor revalidatie 

strategieën om patiënten truckjes te geven om hun freezing episodes te verhelpen. Extern cueing is 

één van deze strategieën. Lijnen die met regelmatige afstanden op de vloer geplaats zijn helpen 

patiënten om hun freezing episode te voorkomen en te verhelpen. Deze studie  test  de 

mogelijkheden van de Cue-shoe, een nieuw cueing hulpmiddel dat een laserstreep op de vloer 

projecteert tijdens het lopen. Doordat u steeds over de lijn stapt, helpt dit hulpmiddel uw freezing 

episodes te voorkomen en te verhelpen. 

 

Wat moet u doen? 

Dit onderzoek wordt in drie fasen verdeeld, elke van deze fasen beantwoordt een specifieke vraag 

wat betreft de Cue-shoe. 

 

Fase 1: Labmetingen: Is er een direct effect van de Cue-shoe? 

Om deze vraag te beantwoorden zal er een lab-metingen worden uitgevoerd in het Radboudumc. 

Deze lab-metingen zullen plaatsvinden op twee ochtenden. Uw bewegingen zullen hierbij gefilmd 

worden met een videocamera Wanneer u medicijnen inneemt tegen de ziekte van Parkinson willen 

we u vragen deze op beide dagen van het onderzoek ’s ochtends niet in te nemen (u onthoudt zich 

dus van het gebruik van medicatie sinds de laatste inname de avond van te voren). Dit kan voor u tot 

gevolg hebben dat de Parkinson verschijnselen tijdelijk wat erger worden, maar dit is op geen enkele 

manier schadelijk voor u. Direct na de twee ochtenden van fase 1 van het onderzoek mag u uw 

gebruikelijke medicijnen innemen. 

Indien u ver van Nijmegen af woont, zorgen wij ervoor dat u in de buurt kunt overnachten. 
 
 

Off medicatie dag 

Dit onderdeel duurt ongeveer 90 minuten. Dr. Ferraye zal eerst een aantal neurologische testen bij u 

uitvoeren. Daarna zal u kennismaken met de Cue-shoe en krijgt u instructies om onder normale 

omstandigheden of onder freezing opwekkende omstandigheden te lopen. U draagt de Cue-Shoe 

gedurende heel het experiment, maar de laser zal soms ingeschakeld zijn en soms niet. 

 

On medicatie dag 

Dit onderdeel duurt ongeveer 150 minuten. Bij aankomst in het ziekenhuis zal u gevraagd worden om 

uw gebruikelijke eerste ochtend medicatie in te nemen. De test zal 45 minuten na inname van de 
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medicatie beginnen. Zoals op de Off medicatie dag, zal Dr. Ferraye eerst een aantal neurologische 

testen bij u afnemen. Daarna zult u weer kennismaken met de Cue-shoe en geïnstrueerd worden om 

onder normale en freezing opwekkende omstandigheden te lopen. U draagt de Cue-shoes weer 

geheel het experiment waarbij de laser soms aan staat en soms uit. Daarnaast zal Dr Ferraye een 

aantal vragenlijsten bij u afnemen en krijgt u instructies voor de tweede fase van het onderzoek. 

 
Fase2: Thuismetingen: Is de Cue-shoe functioneel efficiënt? 

Om deze vraag te beantwoorden zal er bij u voor twee perioden van één week thuis gemeten 

worden. Tijdens deze twee periodes zult u de Cue-shoe dragen. De laser zal de gehele eerste periode 

van de week uitgeschakeld zijn en de gehele tweede periode ingeschakeld. U zult gevraagd worden 

om iedere dag twee apparaaten (sensoren) te dragen dat het mogelijk maakt om uw freezing 

episoden en dagelijkse activiteit te meten. Verder kunt u uw medicatie innemen zoals u gewend bent 

en u zich op dezelfde manier gedragen zoals u dat normaal doet. We geven u Freezing en vallen/bijna 

vallen logboeken. Voor elke dag van de twee periodes is het de bedoeling dat u in deze dagboeken 

rapporteert over het eventueel voorkomen van vallen/bijna vallen en freezing episodes. Op het einde 

van beide weken van fase 2 zult u gebeld worden door de onderzoeker die een aantal vragenlijsten 

bij u afneemt. 

 

Fase 3: Thuis metingen: Is er een leer effect van de cueing training met de Cue-Shoe? 

Om deze vraag te beantwoorden zult u thuis gemeten worden voor een periode van een week. U 

kunt alleen deelnemen aan deze fase als u baat had bij de Cue-shoe tijdens fase 2. 

Tijdens deze laatste periode zult u de Cue-shoe dragen, maar dan zal de laser weer uitgeschakeld zijn 

net als in de eerste week. Net zoals in fase 2, vragen wij u om iedere dag de twee apparaaten te 

dragen dat het mogelijk maakt om uw loopgang en uw dagelijkse activiteit te meten. U kunt uw 

medicatie weer innemen zoals u dat gewend bent en u zich op dezelfde manier gedragen zoals u dat 

normaal doet. U krijgt opnieuw bevriezen en vallen/bijna vallen logboeken. Waarbij we u vragen om 

voor iedere dag eventuele vallen/bijna vallen en freezing periode te rapporteren. Op het einde van 

fase 3 zal er een bezoek gepland worden om enkele vragenlijsten op te halen en het apparaat weer 

op te halen. 

 

Wie kan er meedoen aan het onderzoek? 

U kunt meedoen aan dit onderzoek als: 

 u een man/vrouw van 18 jaar of ouder bent. 

 u afgelopen maand freezing heeft gehad. 
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 u meer dan een keer per dag freezing ervaart. 

 
 

U kunt niet meedoen als u: 

 andere neurologische aandoening heeft, zoals een herseninfarct of psychiatrische ziekte. 

 visuele beperkingen heeft of als u fysiek niet in staat bent om deel te nemen. 

 
 

Welke bijwerkingen kunt u verwachten? 

Als patiënt met freezing, bent u valgevoelig. Gedurende de labmetingen zal er steeds een persoon 

naast u lopen om vallen te voorkomen. We verwachten niet dat de Cue-shoe het risico van vallen zal 

verergeren. Mocht het zijn dat uw klachten in fase 1 erger worden door de Cue-shoe, dan stoppen 

we het onderzoek. 

Wees ervan bewust dat te veel aandacht voor de Cue-shoe gevaarlijk kan zijn. Het kan gebeuren dat 

u voor andere dingen minder alert bent. Blijf daarom altijd alert, vooral bij gebruik buitenhuis, om 

risico's te vermijden. 

Tenslotte zijn er zowel mannen als vrouwen schoenen. Hoewel verschillende maten beschikbaar zijn, 

kan het zijn dat het gekozen model niet precies past en dat u daar last van krijgt. Mocht dit zo zijn 

dan kunt u altijd contact opnemen met ons. 

 
Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

We verwachten dat u misschien  minder freezing  zult ervaren  door de Cue-shoe.  De verwachte 

afname van freezing episodes zullen mogelijk uw kwaliteit van leven verbeteren. Ook kan het zijn dat 

deze positieve effecten langere tijd aanwezig zijn, ook nadat u de schoen niet meer draagt. 

Er zullen verder geen veranderingen zijn wat betreft uw medische begeleiding. 

Opgemerkt moet worden mogelijke nadelen van deelname aan dit onderzoek. 

Ten eerste moet u erop bedacht zijn dat de Cue-shoe wel zichtbaar is voor andere mensen. Het kan 

bijvoorbeeld gebeuren dat mensen meer naar u gaan kijken. Als u denkt dat dit te vervelend voor u 

gaat zijn, is het wellicht beter om af te zien van deelname aan dit onderzoek. 

Enig ongemak wordt verwacht door de herleving van de Parkinson symptomen ten gevolgen van het 

onthouden van de anti-Parkinson medicatie in fase 1. Vervolgens kan het opnieuw instellen van de 

juiste dosis wat tijd kosten. Gezien de relatief korte lengte van het onderzoek verwachten wij dat 

deze tijd redelijk kort zal zijn. 

 

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, 

hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt 
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meedoen. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel 

meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. 

 
Waar moet ik komen? 

 
Het onderzoek zal bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc plaats vinden. U kunt zich melden 

bij het Secretariaat Revalidatie en aangeven dat u voor een meting komt, in het looplab. 

 
Afdeling Revalidatie 

Reiner Postlaan 2 (route 901) 
6500 HB, Nijmegen 

 

Mag ik na afloop van het onderzoek de Cue-shoe blijven gebruiken? 

 
De Cue-shoe is als hulpmiddel nog niet op de markt beschikbaar. Mocht het onderzoek aantonen dat 

patienten ermee geholpen zijn, dan zullen wij de Cue-Shoe aanbieden aan specifieke bedrijven. Met 

deze bedrijven moet nog verder onderzocht worden hoe de Cue-shoe geoptimaliseerd kan worden. 

 
Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen? 

De te voorziene omstandigheden waarin en/of redenen waarom de deelname van de proefpersoon 

kan worden beëindigd moeten worden beschreven (einde onderzoek, proefpersoon wil zelf niet 

meer, sponsor/onderzoeker acht het noodzakelijk). Er zijn geen risico’s van het tussentijds 

beëindigen van het onderzoek voor de gezondheid van de proefpersoon. 

 
Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? 

Voor dit onderzoek is door het Radboudumc een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de 

eventuele schade door letsel als gevolg van uw deelname aan het onderzoek. Meer informatie over 

de verzekering vindt u in de bijlage. 

 

Wordt u geïnformeerd als er tussentijds voor u relevante informatie over de studie bekend wordt? 

Het onderzoek zal zo nauwkeurig mogelijk volgens plan verlopen. Maar de situatie kan veranderen. 

Bijvoorbeeld door de reactie van uw lichaam, of door nieuwe informatie. Als dat zo is, bespreken we 

dat direct met u. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Als uw 

veiligheid of welbevinden in gevaar is, stoppen we direct met het onderzoek. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 
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De  verzamelde  informatie  is  vertrouwelijk  en  alleen  toegankelijk  voor  de  onderzoeksgroep.  De 

gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en zijn niet voor derden toegankelijk. 

 

Wordt uw behandelend specialist geïnformeerd bij deelname? 

Uw neuroloog zal ingelicht worden over uw deelname aan het onderzoek. 
 
 

Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen? 

Wij vergoeden uw reiskosten en eventuele hotel boeking. 
 
 

Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

Toetsingscommissie CMO regio Arnhem-Nijmegen heeft dit onderzoek goedgekeurd. 
 
 

Wilt u verder nog iets weten? 

Heeft u nog vragen over dit wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u altijd om uitleg vragen via het 

onderstaande adres of telefoonnummer: 

 

Claudia Stummer 

Radboud university medical center 

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen (920) 

Reinier Postlaan 4 (route 920) 

The Netherlands 

Tel.: +31 (0)243615205 

E-mail: Claudia.Stummer@radboudumc.nl 
 
 

Mocht u vragen hebben die u met een onafhankelijke arts zou willen bespreken, dan kunt u zich 

richten tot: 

 
Dr. P. Praamstra 
Radboudumc, afdeling Neurologie 

Telefoon: 024-3616600 

 

Toestemming 

Het bovenstaande onderzoek is niet toegestaan zonder uw schriftelijke toestemming. U dient dus 

voor deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek uitdrukkelijk uw toestemming te geven. Voordat 

het  onderzoek  gestart  wordt,  zal  u  gevraagd  worden  een  formulier  te  ondertekenen  (zie  het 
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bijgevoegde voorbeeld). Op dit formulier wordt u gevraagd op een aantal vragen antwoord te geven 

en wordt u gevraagd schriftelijk in te stemmen met het onderzoek. Ook de onderzoeker zal door een 

handtekening op het formulier bevestigen dat u voldoende over het onderzoek geïnformeerd bent. 

Op ieder moment en zonder opgaaf van reden kunt u besluiten uw deelname te beëindigen. 

 

Klachten 

Bent u ontevreden over de wijze waarop het onderzoek verloopt, laat dit dan weten aan de 

medewerkers van het onderzoek. 

 

Bericht van verhindering 

Kunt u om de een of andere reden niet (op tijd) komen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk 

door te geven aan Mw. Claudia Stummer op bovenstaand telefoonnummer. 

 
Vervolgonderzoek 

Wanneer u aan dit onderzoek wilt deelnemen wordt ook uw toestemming gevraagd om u mogelijk in 

de toekomst opnieuw te benaderen voor onderzoek. 

 

Antwoordformulier 

Als u bereid bent om aan dit onderzoek mee te werken, willen we u vragen bijgaand 

antwoordformulier in te vullen en op te sturen in de antwoordenvelop (frankeren is niet nodig). 

Indien u niet aan het onderzoek wilt deelnemen, hoeft u het formulier niet in te vullen. 

 

Als u zich op heeft gegeven voor het onderzoek zullen wij telefonisch contact met u opnemen om 

nadere uitleg te geven. U kunt dan uiteraard ook zelf vragen stellen over zaken die nog onduidelijk 

zijn. Wanneer u na uw vragen nog steeds instemt met het onderzoek zal u een aantal vragen gesteld 

worden betreffende uw medische voorgeschiedenis en de eventuele medicijnen die u thans gebruikt. 

Daarna zal in overleg een afspraak gemaakt worden. 

 

Wij zouden u zeer erkentelijk zijn indien u besluit aan dit onderzoek deel te nemen. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Dr. M.U. Ferraye Prof dr. B.R. Bloem 
 
 

Bijlagen: Antwoordformulier en portvrije envelop 
Informatie over verzekering 
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ANTWOORDFORMULIER 
 
 

Onderzoek 
 
 
 

Ondergetekende is in principe wel bereid mee te werken aan het onderzoek. 
 
 

 
Gaarne in blokletters invullen: 

Naam : 

Straat : 

Postcode en plaats: 

Telefoon overdag : 

Telefoon 's avonds : 

Geboortedatum     : 

 
 
 

Plaats : 
 
 

Datum : 
 
 

Handtekening         : 


