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Met veel plezier presenteren wij onze eerste nieuwsbrief over het Restore4Stroke ZM
onderzoek. Het doel van deze nieuwsbrief is om u te informeren over de huidige stand van
zaken van het onderzoek.
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Met het Restore4Stroke ZM onderzoek gaan we na hoe patiënten en



Prof. dr. C. van Heugten

hun partners beter kunnen leren omgaan met de gevolgen van een



Dr. A. Visser-Meily

CVA. Hiervoor vergelijken we twee cursussen: een cursus gericht op



Dr. V. Schepers

het omgaan met de gevolgen van een CVA en een cursus waarin vooral



Drs. J. van Erp

informatie en lotgenotencontact wordt aangeboden.
Dit

onderzoek

maakt

onderdeel

uit

van

het

landelijk

onderzoeksprogramma Restore4Stroke, dat tot doel heeft om de
kwaliteit van leven van mensen die een CVA hebben gehad en hun
partners te verbeteren. Binnen dit programma werken de Universiteit
Maastricht, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht samen.
Meer informatie? Kijk op www.restore4stroke.nl
EVEN VOORSTELLEN
Nienke Tielemans is sinds augustus 2010 als onderzoeker werkzaam binnen het
Restore4Stroke ZM onderzoek. Zij heeft neuro- en revalidatiepsychologie gestudeerd aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Nienke coördineert het Restore4Stroke ZM onderzoek, en
verzorgt de trainingen voor de cursusleiders en de metingen bij deelnemers.
Jetty Borcherts is sinds september 2012 werkzaam als onderzoeksassistente binnen het
Restore4Stroke

ZM

onderzoek.

Zij

heeft

orthopedagogiek

gestudeerd

aan

de

Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het Restore4Stroke ZM onderzoek kunt u kennis met
haar maken tijdens het plannen en uitvoeren van de metingen bij de deelnemers.
Mitchel van Eeden is sinds september 2010 als onderzoeker werkzaam binnen het
€-Restore4Stroke onderzoek. Hij heeft Kennistechnologische Cultuurwetenschappen en
Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Mitchel zal vooral
de metingen in Roermond en Sittard verrichten. Ook zal hij de kosteneffectiviteit van de
behandeling onderzoeken

CURSUSLEIDERS AAN HET WOORD: TEAM ALMERE –
Binnen behandelteam Almere nemen wij deel aan het
Restore4Stroke ZM onderzoek. Wij vinden het erg
In Almere is de
3e serie groepen
gestart!

leuk en interessant om deel te nemen aan een

Voor ons een
reden om dit team
extra in het
zonnetje te zetten.

na CVA. Het werken volgens een vaste module binnen

dergelijk onderzoek om op die wijze een bijdrage te
kunnen leveren aan de kennis betreffende revalidatie
een vast tijdschema is helder, maar in de praktijk
soms wel lastig.
Inmiddels hebben we tweemaal een serie groepen van het onderzoek begeleid.
Deelnemers gaven aan de groep als leerzaam en het lotgenotencontact als zeer
prettig ervaren. We hebben gemerkt dat er soms een verschil is bij deelnemers
tussen de intentie om deel te nemen aan de studie en de daadwerkelijke
beschikbaarheid. Bij het werven van de derde groep hebben we hier extra op
gelet. Recent is ook deze groep gestart.
- Team Almere -

STAND VAN ZAKEN
In de afgelopen periode zijn diverse instellingen gestart met het werven van
deelnemers voor de Restore4Stroke ZM studie. In de figuur hieronder ziet u
een overzicht van het huidige aantal deelnemers per centrum.

Wist u dat?
Recent is in het
CVA magazine een
artikel verschenen
over onder andere
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VRAGEN, OPMERKINGEN OF AFMELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF?
Neem dan contact op met Nienke Tielemans
Tel: 030-2561363/ Email: n.tielemans@dehoogstraat.nl

