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Inhoud

Met deze derde 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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Voortgang onderzoek
Sinds januari van dit jaar zijn alle ziekenhuizen volop bezig met includeren.
Inmiddels doen al 288 CVA-patiënten en 149 partners mee. We zijn over de
helft! We willen graag 500 patiënten includeren.
In de grafiek hieronder kunt u zien hoeveel patiënten en partners per ziekenhuis
zijn gestart. Tijdens de inclusie is het de bedoeling om echt iedereen te vragen
die volgens de criteria in aanmerking komt. Het is een cohort onderzoek en we
willen graag een doorsnee CVA groep (dus geen selectie). Het is belangrijk om
hierbij de patiëntengroep die naar het verpleeghuis gaat niet te vergeten!
Aantal deelnemers per 16-07-2012
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Aantal deelnemers met een CVA
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Aantal deelnemende partners

We hebben besloten om door te gaan met includeren van patiënten hun partners
tot het einde van dit jaar. Op deze manier hopen we heel dicht richting de 500
patiënten te komen. Het is daarom heel belangrijk dat er ook tijdens de
zomermaanden patiënten en hun partners voor deelname worden gevraagd. Als
jullie hier hulp bij nodig hebben, geef het door aan Marloes! Dan komen we
samen tot een goed eindresultaat.

Mitchel van Eeden
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Prof. dr. Caroline van Heugten
Dr. Marcel Post
Dr. Paul de Kort

Medewerkers aan het woord–Mitchel van Eeden
E Economisch Evaluatie onderzoek
Publicaties & Presentaties
• Het eerste internationale artikel
over dit onderzoek is
geacepteerd door het tijdschrift
‘International Journal of Stroke’.
In dit artikel staat de opzet van
het onderzoek beschreven.
• Afgelopen mei hebben Dr. Anne
Visser-Meily en Dr. Paul de Kort
in Lissabon tijdens de European
Stroke Conference een
posterpresentie gegeven met
daarin de opzet van de
Restore4Stroke Cohort studie.
Een link naar alle artikelen (oude en
nieuwe) is te vinden op de website:
www.restore4stroke.nl
Op de website kunt u ook de eerste
twee nieuwsbrieven van het
Restore4Stroke cohort onderzoek nog
eens bekijken. Ook is er algemene
informatie over het onderzoek en de
andere drie onderzoeken te vinden.

Mijn naam is Mitchel van Eeden en ik doe
binnen de Restore4Stroke Cohort studie
onderzoek naar de economische impact van
een CVA.
Door onder andere vergrijzing, een hogere
leeftijdsverwachting en toenemende
patiëntgerichte, op maat gemaakte zorg zal de
druk op de gezondheidszorg de komende jaren
toenemen. Beleidsmakers in de zorg staan voor
de uitdaging om deze stijgende vraag naar zorg
tegemoet te komen met beperkte (financiële)
middelen. Hierdoor is het belangrijk om bij
wetenschappelijk onderzoek niet alleen naar
de effecten voor de patiënt te kijken, maar ook
naar kosten voor de maatschappij. In lijn met
deze gedachte zal bij het Restore4stroke
Cohort onderzoek, met behulp van een speciaal
ontwikkelde vragenlijst, geprobeerd worden
inzicht te krijgen in de kosten die CVA-zorg
met zich mee brengt.
Door middel van 11 vragen proberen we een beeld te krijgen van de
medische kosten (ziekenhuisbezoek en medicatie) en andere kosten
(thuiszorg, hulp van familie en/of vrienden, ziekteverzuim).
Het uiteindelijke doel is om over een periode van twee jaar het patroon van
de benodigde zorg rondom een CVA in kaart te brengen en vast te stellen
wat de economische impact hiervan is.

Restore4Stroke auto

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.

Voor de metingen die bij het
Restore4Stroke onderzoek
horen gaan we 2 maanden en
een half jaar na de beroerte
langs bij de mensen die aan
het onderzoek meedoen. We
bezoeken ze dan waar zij op
dat moment verblijven. Dat
kan het verpleeghuis of het
revalidatiecentrum zijn, maar
meestal is dit bij de mensen
thuis.
Om ervoor te zorgen dat we
iedereen op tijd kunnen
bezoeken komen we meestal
met de auto. Vaak kunt u ons
al aan zien komen, omdat we
in deze auto van
Revalidatiecentrum de
Hoogstraat rondrijden.

Wij wensen u prettige zomermaanden!

