
 Deelnemende centra & inclusie: 
 
 Inclusie gestart in:            Patiënten  aantal: 
• Sint Maartenskliniek, Nijmegen 3 
• Adelante, Hoensbroek  3 
• VieCuri,Venlo   4 
• Het Roessingh, Enschede  1 
• Tolbrug, ‘s Hertogenbosch  2 
• ViaReva, Apeldoorn, Deventer  0 
 
Nieuw deelnemend centrum :  
• Groot Klimmendaal, Arnhem 
 Beoogd aantal deelnemers N=106; per centrum 10-13. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cohort: 

Nieuwsbrief #2.  
Project: Depressie na CVA 

 Inhoud Nieuwsbrief: 
 Depressie na CVA project van Restore4Stroke  
 Deelnemende centra & inclusie  

 
Eerste publicatie: BMC Neurology (protocol design) 
 Projectgroep en contact 

Hartelijk Welkom! 
Hierbij bieden wij u aan de tweede nieuwsbrief van het Restore4Stroke depressie na CVA project.  

Hieronder een kort overzicht van de huidige status van het project en de nieuwtjes! 

 Depressie na CVA project van Restore4Stroke: 
De huidige intake verloopt niet volgens plan, en is reden 
tot grote zorg, én meer actie (zie grafiek: blauwe lijn 
verwachte inclusie; rode lijn huidige inclusie).  
Daarom zullen we in de komende periode zoveel 
mogelijk doen om de inclusie te bevorderen.  
Zo zullen we met de deelnemende centra 
evaluatiemomenten plannen en doorspreken waar we 
verbeteringen kunnen aanbrengen.  
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Projectgroep:  
 Prof. dr. A.C.H. Geurts  
 Prof. dr. L. Fasotti 

 Prof. dr. C.H. van Heugten  
 Dr. S. 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 

eerste 5 
patiënten! 

Goed Nieuws: 
Ons eerste artikel, waarin het onderzoeksdesign wordt gepresenteerd is geaccepteerd voor publicatie in 

BioMed Central Neurology:  The effectiveness of an augmented cognitive behavioural intervention for post-
stroke depression with or without anxiety (PSDA): the Restore4Stroke-PSDA trial.  
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