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Met veel plezier presenteren wij onze tweede 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. 

Er wordt hard gewerkt binnen het onderzoek. In      

bijna alle centra kan men zich inmiddels aanmelden 

voor de studie.  Beide cursussen zijn al acht keer 

gedraaid verspreid over diverse centra. Bovendien starten in 

januari in Almere, Sittard, Amsterdam en Utrecht weer nieuwe 

cursussen. Ook hebben diverse deelnemers al hun op één na 

laatste meting voltooid. 

STAND VAN ZAKEN

Er zijn al veel deelnemers in de Restore4Stroke ZM studie! Toch zijn we nog 

steeds op zoek naar mensen die de cursus willen volgen en deel willen nemen aan 

het onderzoek.  Hieronder een overzicht van de CVA getroffenen.
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STAGE BINNEN HET ONDERZOEK

Voor mijn studie psychologie heb ik stage gelopen     

binnen het Restore4Stroke ZM onderzoek. De tijd 

is omgevlogen. Het leukste van deze stage vond ik het 

contact met de deelnemers.  De ontvangst van 

deelnemers was heel erg gastvrij en ik kreeg zelfs de mogelijkheid om zelf 

metingen af te nemen.  Deze stage heeft mij geholpen om een beter beeld 

te krijgen van wat onderzoek doen inhoudt. Er komt veel meer 

bij zo’n onderzoek kijken dan ik van te voren had gedacht. 

CURSUSLEIDERS AAN HET WOORD:  Jaap Bakers

Wist u dat?

Er al 55 CVA 

getroffenen 32 

partners 

deelnemen aan de 

Restore4Stroke ZM 

studie. 

Met z’n allen

streven we naar

verbeteringen in de 

revalidatiezorg!

Zie onze website 

www.restore4stroke.nl

voor de meest 

actuele informatie.

voor onderling 

vertrouwen. De 

aanwezigheid van 

partners tijdens de 

bijeenkomsten heeft 

hierdoor een grote 

meerwaarde.

- Jaap Bakers-

Op de onderstaande foto zie je mij tijdens de 

voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de korte 

educatie cursus in het UMCU. Misschien kan je wel zien 

dat ik daar een beetje zenuwachtig ben. Nu de derde groep bijna start 

ik u zeggen dat het ondertussen heel ontspannen is geworden. 

Mijn ervaring bij de voorgaande twee groepen is dat de deelnemers de 

bijeenkomsten als zeer positief ervaren. Er is voldoende tijd om aan te 

sluiten bij de verschillende interesse- en kennisniveaus van de 

deelnemers. Het erkennen dat er bij partners ook rouwreacties 

kunnen optreden en het openlijk bespreken van die gevolgen zorgt

De afgelopen 

maanden liep 

Helene Hopman 

stage binnen het 

Restore4Stroke 

ZM onderzoek. 

Hier vertelt zij 

over haar 

ervaringen. 

Wij wensen u goede feestdagen en een mooi 2013!


