Kinderinformatie SPACE BOP onderzoek

Heeft u vragen over SPACE BOP? Neem dan contact op met
Fabiënne Schasfoort, projectcoördinator.
E-mail f.schasfoort@erasmusmc.nl, telefoon (010) 704 35 88.

Hallo, mag ik me even voorstellen?
Ik ben SPACE BOP. De dokter heeft
je vast al over mij verteld. Ik wil samen
met de dokters en fysiotherapeuten
onderzoeken hoe we basisschool
kinderen met spastische benen het
beste kunnen behandelen.
Hiervoor doe ik samen met een
groepje mensen uit het ziekenhuis
een onderzoek en daar heb ik jou bij
nodig ! Wil jij me helpen?

Als de dokter vindt dat je aan het onderzoek mee kunt doen en
jij en je ouders of verzorgers willen dat ook wel, dan gaan we
elkaar een aantal keren zien de komende weken en maanden.
De extra metingen voor het onderzoek
Als je met het SPACE BOP onderzoek mee doet, dan zul je
nog twee of drie keer naar ons toe moeten komen in het
ziekenhuis. We gaan dan een aantal bewegingsoefeningen en
testjes doen, en we hebben een set vragen voor jou en je
ouders / verzorgers.
Wanneer dit allemaal gedaan is, krijg
je nog een apparaatje met een aantal
‘metertjes’ mee naar huis. Dit draag je
5 of 6 dagen lang alleen overdag (je
hoeft er dus niet mee te slapen). Het
apparaat ‘vertelt’ de dokter en de
andere mensen in het ziekenhuis iets
over jouw bewegingen thuis en op
school. Die informatie kunnen we
gebruiken om te bekijken hoe goed de
behandeling gaat. Alles wordt als het
klaar is weer bij jullie thuis opgehaald.

Wat gaan we doen?
Zoals altijd voordat je (weer) naar het ‘spasticiteit’-spreekuur
gaat, beginnen we met een onderzoek naar het lopen met
video opnames (gangbeeldanalyse). Dan kan de dokter op de
video bekijken hoe de spasticiteit in je benen behandeld kan
worden en of je mij kunt helpen met het SPACE BOP
onderzoek.
Tijdens de loopanalyse gaan we eerst kijken hoe sterk en lenig
je bent. Daarna plakken we stickers op je benen: kleine
gewone stickers op je heupen, knieën en enkels en iets
grotere stickers met knopjes eraan op je bovenbenen en
onderbenen. Deze stickers meten hoe je spieren het doen
tijdens het lopen. Als alle stickers geplakt zijn,
maken we kabeltjes aan de stickers vast. Deze
kabels lopen naar een klein tasje, zoals je op
de foto hiernaast kunt zien

En natuurlijk heb ik, SPACE BOP, nog een paar leuke
verrassingen voor je tijdens en na het onderzoek als je besluit
mee te doen!
Ik hoop dat je me wilt helpen,

Omdat er een filmpje wordt gemaakt van hoe jij
loopt is het heel belangrijk dat wij je benen
goed kunnen zien. Het is dus handig als je een
korte onderbroek aandoet (zie hiernaast).
We zijn wel eventjes bezig, maar voor je het
weet zijn we alweer klaar! Het doet geen pijn,
en je ouders mogen overal bij zijn (als je dat
wilt natuurlijk!).

Groetjes,
SPACE BOP,
Kim van Hutten (VUMC) en Emiel Sneekes (Erasmus MC)

