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Voortgang onderzoek 

Het St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) is half maart 2011 als eerste met het 

onderzoek gestart. Sinds half november doen ook het Diakonessenhuis 

(Utrecht), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en het TweeSteden 

Ziekenhuis (Tilburg) mee. Als laatste is het Catharina ziekenhuis (Eindhoven) 

half december gestart. Dit betekent dat alleen het St. Elisabeth ziekenhuis 

(Tilburg) nog moet starten. Dit zal begin volgend jaar worden. 

 

Inmiddels doen al 117 CVA-patiënten en 72 partners mee. Dat is dus al bijna 
25%! 
 
In de grafiek hieronder kunt u zien hoeveel patiënten per ziekenhuis zijn gestart.  

 

 
 

 

Met deze tweede nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de 

voortgang van het Restore4Stroke Cohort onderzoek. Dit is het onderzoek naar 

kwaliteit van leven na een beroerte waarin we patiënten en hun partners voor 

een periode van twee jaar volgen.  
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Aantal gestarte patiënten per ziekenhuis 
met de startdatum
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Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2012! 

 

 
       Medewerkers aan het woord – Lenneke van Kats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Medewerkers aan het woord – Hanneke Roelse 

       

 
 

 

 

 

 

          

              

 

Mijn naam is Lenneke van Kats. Sinds april 

2011 ben ik betrokken bij het Restore4Stroke 

onderzoek. Na mijn opleidingen 

Bewegingswetenschappen en Fysiotherapie 

ben ik gaan werken bij Revalidatiecentrum de 

Hoogstraat als onderzoeksassistent en 

fysiotherapeut. Ik wil graag mijn bijdrage 

leveren aan het optimaliseren van de 

revalidatiezorg door zelf zo goed mogelijk 

patiënten te behandelen en door mee te 

werken aan onderzoek. Binnen mijn werk en 

opleidingen heb ik mij vooral bezig gehouden 

met het fysieke herstel van CVA-patiënten; 

lopen, staan, traplopen, etc. Met het 

Restore4Stroke onderzoek krijg ik nu ook 

inzicht in de cognitieve en psychosociale 

gevolgen van een beroerte. Deze gevolgen 

(veranderingen in het denken, andere 

stemming, andere dagbesteding) zijn van groot 

belang voor de kwaliteit van leven. Ik ben dan 

ook erg blij dat ik mij hiervoor kan inzetten. Ik 

bezoek de deelnemers aan het onderzoek voor 

de metingen en verricht organisatorische 

werkzaamheden. De komende tijd zal ik veel 

op pad zijn voor de metingen en ik zie er naar 

uit iedereen die aan het project meewerkt te 

ontmoeten.  
 

Contactgegevens onderzoeker 

Restore4Stroke  
 

Marloes van Mierlo 

Rembrandtkade 10  

3583 TM Utrecht 

Tel.: 030-2561363 

Mob.: 06-10087994 

Email:m.v.mierlo@dehoogstraat.nl 

 

Indien u deze nieuwsbrief in de 

toekomst niet meer wenst te 

ontvangen, kunt u zich afmelden via 

bovenstaand telefoonnummer of 

emailadres.  

 
 

Publicaties 

 

Revalidatie Magazine 
In het blad “Revalidatie Magazine” 

heeft in september een stuk gestaan 

over mantelzorgers. Hierin is ook het 

onderzoek Restore4Stroke besproken.  

 

 

De Neuroloog 
In de decembereditie van het blad “De 

Neuroloog” is een persbericht 

verschenen dat gaat over alle 4 de 

Restore4Stroke  onderzoeken. 

 

 
Een link naar deze artikelen is te 

vinden op de website: 

www.restore4stroke.nl  

 

Op de website kunt u ook de eerste 

nieuwsbrief van het Restore4Stroke 

cohort onderzoek nog eens bekijken.  

Mijn naam is Hanneke Roelse en sinds juni 

2011 werk ik samen met Lenneke als 

onderzoeksassistent bij het Restore4Stroke 

onderzoek. Tijdens mijn studie 

Neuropsychologie heb ik veel geleerd over 

beroertes. Na mijn studie ben ik gaan werken 

voor het Kenniscentrum van 

Revalidatiecentrum de Hoogstraat. Het 

Restore4Stroke onderzoek is het derde 

onderzoek waar ik aan meewerk. Dit doe ik 

met veel plezier. Net als Lenneke bezoek ik 

deelnemers voor de metingen.  

Ieder jaar worden er veel mensen getroffen 

door een beroerte. Door de jaren heen heb ik 

veel CVA-patiënten leren kennen en ben ik erg 

begaan met deze groep. Daarom wil ik mij 

graag blijven inzetten om de kwaliteit van 

leven van mensen met een beroerte te 

verbeteren. 


