Nieuwsbrief #3.
Project: Depressie na CVA
Hartelijk Welkom!
Wij zijn aangekomen bij de derde nieuwsbrief van het Restore4Stroke depressie na CVA project.
Hieronder een kort overzicht van de huidige status van het project en de nieuwtjes!
Inhoud Nieuwsbrief:
 artikel in de Gelderlander
 Deelnemende centra & inclusie

Eerste 5 inclusies in Viecuri en het Roessingh
 Projectgroep en contact

Artikel in de Gelderlander
Na een artikel in de regionale krant ‘de Gelderlander’ gefaseerd gaan uitnodigen in Groot Klimmendaal en de
waarin een interview met Luciano Fasotti en Joyce
Sint Maartenskliniek.
Kootker werd gezet zijn er ongeveer 100
Restore4Stroke bedankt alle mensen in Groot
geinteresseerden geweest die graag mee zouden willen Klimmendaal en de Sint Maartenskliniek die hieraan
doen aan het onderzoek. Op dit moment zijn er 29
mee zullen werken natuurlijk alvast hartelijk! Wij hopen
mogelijke kandidaten voorzien van informatie over het op een inclusie ‘boost’, welke wordt vervolgd in de
onderzoek. Deze zullen we de komende periode
volgende nieuwsbrief.

Inclusie tot nu toe in:
Patiënten aantal:
• VieCuri,Venlo
5
• Het Roessingh, Enschede
5
•Tolbrug, ‘s Hertogenbosch
4
•Sint Maartenskliniek, Nijmegen
3
• Adelante, Hoensbroek
3
•ViaReva, Apeldoorn, Deventer
0

september 2012: status inclusie
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Deelnemende centra & inclusie:

Restore
trakteert bij de
eerste 5
patiënten!
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Eerste 5 inclusies bereikt:
Eind augustus hebben we in Venlo kunnen trakteren voor de vijfde inclusie van een deelnemer. Nanneke Engels
en Tim Vaessen aan kop. Ook in het Roessingh hebben we de vijfde patiënt, na een groeispurt mogen
includeren! Bertjo Renzenbrink, Judith Fleuren en Leoni Vlutters bedankt. Een gedeelde eerste plaats dus!

Cohort:

Projectgroep:
 Prof.dr. A.C.H. Geurts
 Prof.dr. L. Fasotti
 Prof.dr. C.M. van Heugten
 Dr. S.M.C. Rasquin
 Joyce Kootker, Msc

Voor vragen, opmerkingen & suggesties
Of afmelden nieuwsbrief, neem contact op met:
Joyce Kootker, onderzoeker in opleiding:
024 3655231; j.kootker@reval.umcn.nl
Kijk ook eens op: www.restore4stroke.nl

