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Maanden  

Status Inclusie juli 2013 

 Huidige stand van zaken deelnemende centra: 
 
 Inclusie totaal:            Patiënten  aantal: 
•Groot Klimmendaal, Arnhem   17 
•Sint Maartenskliniek, Nijmegen  15 
• VieCuri,Venlo   7 
• Het Roessingh, Enschede  7 
•Adelante, Hoensbroek  6 
•Tolbrug, ‘s Hertogenbosch  5 
•ViaReva, Apeldoorn, Deventer  1 
 
Totaal   60 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cohort: 

Nieuwsbrief #5.  
Project: Depressie na CVA 

 De laatste deelnemer is geincludeerd: inclusie is gestopt. 
Naar aanleiding van een tegenvallende aanloop van 
deelnemers is in de vorige nieuwsbrief aangekondigd dat 
de volgende wijzigingen van kracht waren: 
 
1. Verlenging inclusieperiode: 6maanden (t/m juni 2013) 
2. Patiënten uit oude dossiers mogen door 

Restore4Stroke worden aangeschreven bij 
goedkeuring van de betrokkene revalidatiearts. 
Beide wijzigingen hebben ervoor gezorgd dat er meer 

tijd was om patiënten aan te schrijven namens de 
artsen uit dossiers. Dit hebben we kunnen doen in 
Groot Klimmendaal, Tolbrug en Adelante. Hartelijk 
dank! 
Door deze eindsprint zijn we op een totaal aantal 
deelnemers van 60 gekomen.  
Hoewel dit niet het aantal is wat was beoogd, 
verwachten we voldoende power te hebben voor de 
analyses wanneer in juli 2014 dataverzameling 
compleet is. 

 Inhoud Nieuwsbrief: 
 laatste deelnemer geïncludeerd: inclusie is gestopt. 
 Huidige stand van zaken deelnemende centra  

 
 Let u op: nametingen en wissel van interventie.  

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

Hierbij willen we allereerst de deelnemende centra bedanken voor al hun inzet en medewerking bij het uitkijken naar 
en uitnodigen van mogelijke deelnemers.  

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 

Ook al is de inclusie gestopt, we zullen de nametingen in de centra blijven uitvoeren, let u daarom op:  
1. Follow-up metingen 6 en 12 maanden wijzigen  naar 4 en 8 maanden: Deelnemers doen dus in totaal 12 

maanden mee aan Restore4Stroke 
2. Bij een HADS depressie subscore >7  (behandelindicatie) bij de nameting op 4 maanden na interventie worden 

deelnemers uitgenodigd om te ‘switchen’ van behandelconditie. Dit kan betekenen dat na beëindiging van 
eerste interventie wederom een Restore4Stroke interventie wordt gestart na 4 maanden. 
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