
STAND VAN ZAKEN

Er doen 113 CVA getroffenen en 57 partners mee aan het onderzoek. In de figuur hieronder 

kunt u zien vanuit welke instellingen de CVA getroffenen en partners deelnemen.

In de figuur hieronder ziet u het aantal afgeronde metingen per meetmoment.

Sommige CVA getroffenen en partners hebben het onderzoek 

inmiddels afgerond. Over een half jaar verwachten we dat 

alle deelnemers klaar zijn met het onderzoek!

ZELFMANAGEMENT

NIEUWSBRIEF 4 
December 2013

Met veel plezier presenteren wij onze vierde 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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PUBLICATIES EN PRESENTATIES

MEDEWERKERS BINNEN HET ONDERZOEK

Vanaf juli 2013 is Anne-Marije begonnen als onderzoeksassistent binnen 

het Restore4Stroke ZM onderzoek.  Zij heeft ergotherapie gestudeerd 

en een master Gezondheidswetenschappen. Binnen het Restore4Stroke 

ZM onderzoek richt zij zich vooral op de praktische kanten van het 

onderzoek: het plannen en uitvoeren van metingen, bellen van deelnemers 

en het versturen en verwerken van de vragenlijsten.

� Tijdens de 3e monitor visite werd de kwaliteit van het datamanagement als hoog beoordeeld. 

�Er zijn inmiddels 3 artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften. Deze gaan over de 

opzet van de studie, de cursus en één van de vragenlijsten uit het onderzoek. 

STAGE BINNEN HET ONDERZOEK

Wendy van Veen heeft afgelopen jaar samen met Nienke de cursus

geëvalueerd. Vanaf september 2013 doet zij, in het kader van haar 

scriptie, onderzoek naar de gegevens van de allereerste meting. 

Hoe ging het met CVA getroffenen en partners op het moment dat 

zij werden gevraagd voor het onderzoek? 

VRAGEN, OPMERKINGEN OF AFMELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF?

Neem dan contact op met Nienke Tielemans  

Tel: 030-2561363/ Email: n.tielemans@dehoogstraat.nl

Jetty Borcherts is vanaf november 2013 gestopt met haar werkzaamheden 

voor het onderzoek. Wij danken haar voor haar bijdrage!

Wij wensen u goede feestdagen en een mooi 2014!


