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                Voortgang onderzoek 

 

 

De inclusie is afgerond! Sinds maart 2013 zijn alle patiënten en partners gestart 

met het Restore4Stroke onderzoek. In totaal doen 395 CVA-patiënten en 217 

partners mee. Daarnaast zijn sinds maart 2013 ook de eerste mensen klaar met 

de laatste meting van het onderzoek. We willen iedereen bedanken voor de 

moeite die men tot nu toe in het onderzoek heeft gestoken! 
 
In de grafiek hieronder kunt u zien hoeveel patiënten en partners per ziekenhuis 

zijn gestart.   

 

 

 

 

 

 

 

Met deze vierde 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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                        Medewerkers aan het woord –  

                        Anne-Marije Blömer 
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Mijn naam is Anne-Marije Blömer. Sinds 

februari 2013 doe ik mijn onderzoeksstage 

voor de opleiding 

Gezondheidswetenschappen bij het 

Restore4Stroke onderzoek. Ik ben ook 

ergotherapeute en werkte voor mijn 

opleiding twee jaar in een verpleeghuis. 

Daar begeleidde ik regelmatig patiënten die 

een beroerte hadden gehad. Om de brug te 

kunnen slaan tussen zorg en nieuwe kennis 

wilde ik mijn onderzoeksstage bij 

Restore4Stroke doen. In het Kenniscentrum 

krijg ik de mogelijkheid om de verschillende 

kanten van onderzoek doen te ervaren. Ik 

bezoek deelnemers thuis voor metingen en 

voer ik de verzamelde data in. Ik onderzoek 

welke activiteiten (zoals werk, het 

huishouden, vrijetijds-activiteiten en het 

onderhouden van sociale contacten) mensen 

met een beroerte minder gaan doen na een 

beroerte en of dit invloed heeft op de 

tevredenheid over deelname aan deze 

activiteiten. Ik hoop dat de resultaten uit het 

onderzoek gebruikt kunnen worden om de 

revalidatie van mensen met een beroerte 

nog verder te kunnen verbeteren.   
 

 

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 & Presentaties 
• Het tweede internationale artikel 

is geacepteerd door het 

tijdschrift ‘International Journal 

of Stroke’. In dit artikel is een 

overzicht gegeven van de 

psychologische factoren die 

invloed hebben op de kwaliteit 

van leven van CVA-patiënten. 

 

• In juli 2013 zal M. van Mierlo een 

presentatie houden tijdens het 

10th Conference  of the 

Neuropsychological 

Rehabilitation Special Interest 

Group of the World Federation 

for NeuroRehabilitation (WFNR). 

 
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 

drie nieuwsbrieven van het 

Restore4Stroke cohort onderzoek nog 

eens bekijken. Ook is er algemene 

informatie over het onderzoek en de 

andere drie onderzoeken te vinden.  

Wij wensen u prettige zomermaanden! 

Binnen Restore4Stroke worden verschillende 

onderzoeken uitgevoerd in heel Nederland. Op 

dit moment ben ik in Zuid-Limburg bezig met 

een onderzoek waarbij ik in kaart wil brengen 

hoeveel (en welke soort) zorg mensen 

gebruiken wanneer ze getroffen worden door 

een beroerte. Dit noemen we zorgconsumptie. 

Als methode koppel ik diverse registers 

(bijvoorbeeld ziekenhuisopnames, GGZ 

gegevens) aan elkaar om te kijken welke zorg 

iemand op welk moment nodig heeft gehad. Ik 

vergelijk hierbij een periode van 5 jaar voor de 

beroerte met een periode van 5 jaar na de 

beroerte. Informatie hierover kan zeer 

belangrijk zijn wanneer we 

(kostenbesparende) behandelingen 

ontwikkelen voor patiënten met een beroerte.  


