
 Deelnemende centra & inclusie: 
 
 Inclusie tot nu toe in:            Patiënten  aantal: 
•Groot Klimmendaal, Arnhem   9 
• VieCuri,Venlo   7 
• Het Roessingh, Enschede  6 
•Tolbrug, ‘s Hertogenbosch  5 
•Sint Maartenskliniek, Nijmegen  5 
• Adelante, Hoensbroek  3 
•ViaReva, Apeldoorn, Deventer  1 
 
Totaal   36 
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Cohort: 

Nieuwsbrief #4.  
Project: Depressie na CVA 

 Wijzigingen onderzoek: 
Naar aanleiding van een tegenvallende aanloop van 
deelnemers zijn wij afgelopen periode genoodzaakt geweest 
om enkele wijzigingen bij de Commissie Mensgebonden 
Onderzoek aan te vragen. De CMO is akkoord gegaan met al 
onze voorgestelde wijzigingen. Op deze manier hopen we de 
studie toch met succes te kunnen voltooien. De volgende 
wijzigingen zijn per direct van kracht:   
 
 

 
1. Follow-up metingen 6 en 12 maanden wijzigen  

naar 4 en 8 maanden 
2. Bij een HADS depressie subscore >7  (behandelindicatie) 

op 4 maanden na interventie worden deelnemers 
uitgenodigd om te ‘switchen’ van behandelconditie. 

3. Inclusieperiode wordt verlengd met 6 maanden.  
4. Patiënten uit oude dossiers mogen door Restore4Stroke 

worden aangeschreven bij goedkeuring van de 
betrokkene revalidatiearts. 

 Inhoud Nieuwsbrief: 
 Wijzigingen onderzoeksprotocol  
 Deelnemende centra & inclusie  

 
Effecten van het krantenartikel in de Gelderlander  

Projectgroep en contact 

Hartelijk Welkom! 
Wij zijn aangekomen bij de vierde nieuwsbrief van het Restore4Stroke depressie na CVA project.  

Hieronder een kort overzicht van de huidige status van het project.  
 

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 

Restore 
trakteert bij 
de 5e én 10e 

patiënt! 

Effecten van het krantenartikel in de Gelderlander: 
Naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander hebben wij meer dan 100 reacties ontvangen. Na een eerste screening 

hebben we 25 mogelijke kandidaten kunnen selecteren. Deze worden nu in Groot Klimmendaal en de Sint Maartenskliniek 
gezien. Bedankt voor de medewerking en organistatie: Hans van Geffen, Martha Andela, Frits Lem, Anne-Marieke Martens, 

Anja van Donselaar en Edith van de Louw.   
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