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SPIQUE: Quality of life of persons with spinal cord injury                 

up to five years after rehabilitation 
 

Nieuwsbrief 5, augustus 2011 

Met veel plezier presenteren wij onze vijfde en laatste  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.  

 

 

Nieuws: 

Promotie Christel van Leeuwen 
Christel heeft in juli 2011 haar proefschrift 

ingeleverd bij de leescommissie ter 

beoordeling. Haar voorlopige datum van 

verdediging staat vast op 13 december 2011 

om 10.30 uur. Locatie: Academiegebouw, 

Utrecht. Mail naar: 

c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl voor een  

Nederlandse samenvatting van het proefschrift. 

 

Nieuwe werkplek: Swiss Paraplegic 

Research, Nottwil, Zwitserland 

Van juli 2011 tot en met December 2011 is 

Christel werkzaam in Zwitserland bij Swiss 

Paraplegic Research, waar zij 

vervolgonderzoek doet naar kwaliteit van 

leven na een dwarslaesie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Bijeenkomsten afgelopen half jaar 

 

• Maart 2011: Minisymposium dwarlaesie, Groningen. Presentatie door Christel: ‘Relaties 

tussen persoonlijke factoren, activiteiten, participatie, en kwaliteit van leven.  

(zie: http://www.scionn.nl/Christel%20van%20Leeuwen.pdf)  

 

• 5-6 Mei 2011: 4th
 European meeting European Spinal Psychologists Association,. Barcelona, 

Spanje. Key-note lecture door Marcel Post: ‘Life cord injury: What we have learnt from 20 

years of research’ 

 

• 10 Mei 2011: Balgrist University Hospital Zurich, Zwitserland. Lezing door Marcel Post: 

`Life satisfaction of persons with spinal cord injury.’ 

 

• 4-8 Juni 2011: 50ste ISCOS congres, Washington, USA. Key-note lecture door Marcel Post: 

Psychosocial Issues in Spinal Cord Injury: What Do We (Not) Know? en posterpresentie door 

Christel over relaties tussen persoonlijke factoren, functioneren en kwaliteit van leven. 
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Onderzoeksresultaten SPIQUE op het gebied van kwaliteit van leven: 
 

1) Het artikel Life satisfaction in people with spinal cord injury during the First five years after 

discharge from inpatient rehabilitation. CMC van Leeuwen, MWM  Post, FWA van Asbeck, HMH 

Bongers-Janssen, LHV van der Woude, S de Groot en E Lindeman is in mei 2011 geaccepteerd bij 

Disability and Reahbilitation en zal binnenkort online verschijnen. Dit artikel beschrijft het beloop en 

de determinanten van welbevinden na een dwarslaesie. Tussen ontslag en 2 jaar vindt er geen 

verandering in welbevinden plaats, terwijl er een stijging in welbevinden plaatsvindt tussen 2 en 5 jaar 

na ontslag. Functionele onafhankelijkheid, weinig pijn, veel alledaagse sociale steun en hoge 

zelfeffectiviteit (het vertrouwen dat iemand heeft om met een bepaalde situatie om te kunnen gaan) 

hangen samen met een hoger welbevinden. 

 

2) Het artikel Relationships between activities, participation, personal factors, mental health, and life 

satisfaction in persons with spinal cord injury. CMC van Leeuwen, MWM  Post, P Westers, LHV van 

der Woude, S de Groot, T Sluis, H Slootman en E Lindeman is in juli 2011 geaccepteerd bij Archives 

of Physical Medicine and Rehabilitation. Dit artikel integreert het ICF-model met een theoretisch 

model van Rapkin and Schwartz om de complexe relaties tussen persoonlijke factoren, functioneren en 

subjectieve KvL beter te begrijpen. 

 

 

Daarnaast zijn er nog 3 artikelen ingediend in het afgelopen half jaar: 

 

1) Een systematisch review Associations between psychological factors and quality of life ratings in 

persons with spinal cord injury: A systematic review. CMC van Leeuwen, S Kraaijeveld, E Lindeman 

MWM  Post  is in juli 2011 voor de tweede keer ingediend bij Spinal Cord. Dit artikel brengt de 

bestaande literatuur over de relaties tussen psychologische factoren en KvL bij mensen met een 

dwarslaesie in kaart. In totaal zijn er 48 artikelen samengevat.  

 

2) Het artikel Changes in life satisfaction in persons with spinal cord injury during and after inpatient 

rehabilitation: Adaptation or measurement bias? CMC van Leeuwen, MWM  Post, LHV van der 

Woude, S de Groot, C Smit, D van Kuppevelt en E Lindeman  is in augustus 2011 voor de tweede keer 

ingediend bij Quality of Life Research. Dit artikel interpreteert veranderingen in welbevinden. De 

belangrijkste vraag in dit hoofdstuk is of een stijging in welbevinden wijst op aanpassing of op een 

meetfout. 

 

3) Het artikel Psychosocial issues in spinal cord injury: a review. MWM Post en CMC van Leeuwen is 

door Marcel Post gepresenteerd tijdens de State of the Science op het ISCOS 2011 congres en is in juli 

gesubmit bij Spinal Cord. Het artikel geeft een overzicht van de literatuur op het gebied van kwaliteit 

van leven, de sociale en psychologische predictoren van kwaliteit van leven, en interventiestudies. 

Prioriteiten voor toekomstig onderzoek worden op een rij gezet.

 

 

Wij willen iedereen bedanken die zich heeft 

ingezet voor SPIQUE!!! Het was een 

genoegen om met iedereen samen te werken! 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen of suggesties? 
-Christel: c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl 

-Casper: c.v.koppenhagen@dehoogstraat.nl 

-Marcel: m.post@dehoogstraat.nl

 

         


