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De knop is om: POWER is ON!

Goed nieuws: in bijna alle  deelnemende revalidatiecentra is het POWER 
onderzoek gestart, of gaat dit op korte termijn gebeuren! Grote dank aan 
alle deelnemende revalidatiecentra, betrokken maatschappelijk werkers 
onderzoeksassistenten en artsen. Door deze inzet is het gelukt om een 
landelijk onderzoek op te zetten in 14 revalidatiecentra.

De voorbereidingsfase is nu bijna officieel voorbij en het komende anderhalf jaar staan in het teken van de implementatie 
van Toekomstberaden en het afnemen van vragenlijstmetingen.

Workshop Maatschappelijk Werkers 15 april

Bij de implementatie van Toekomstberaden in de 
Interventiecentra vervullen de Maatschappelijk 
werkers een belangrijke begeleidende rol. Vrijdag 
15 april kwamen ze bijeen in Utrecht voor een 
workshopdag. Het belangrijkste doel was om te
inspireren en te informeren over het onderzoek 
en het inzetten van het Toekomstberaad. In 
samenwerking met gastsprekers Ellen Witteveen, 
Herman de Mönnink, Inge Vuijk en Janneke 
Keetbaas werd het een stimulerende dag!

Evaluatie
We willen alle aanwezigen bedanken voor de actieve inbreng! Wij als onderzoeksgroep vonden de dag erg geslaagd! Na 
afloop is door allen een kort beoordelingsformulier ingevuld. Gevraagd is o.a. of men zich voldoende toegerust voelt om de 
Toekomstberaden te starten. De antwoorden worden gebruikt om het Toekomstberaad verder aan te scherpen en om 
inzicht te krijgen in waar nog behoefte aan is. De dag werd gemiddeld beoordeeld met een 7.7. Enkele resultaten:

In welke mate is de 
inhoud van de 
workshop bruikbaar 

in de praktijk?

In hoeverre ben je na het 
volgen van de training en 
na het doornemen van 
het handboek voldoende 
toegerust om 
Toekomstberaden in de 
praktijk uit te gaan 
voeren?

NIEUWSBRIEF POWER STUDY

 Onderzoek POWER is een landelijk multicenter onderzoek geïnitieerd vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht  

 Onderzoek POWER richt zich op het vergroten van self-efficacy + participatie van revalidanten met Niet Aangeboren Hersenletsel, dwarslaesie, 

amputatie en hun naasten 

 Revalidanten en mantelzorgers worden bij start klinische opname gescreend op risicofactoren voor participatieproblemen op de lange termijn 

 Hoog risico families ontvangen een begeleidingstraject ondersteund door Maatschappelijk Werkers, bestaande uit Toekomstberade n  

 De uitkomsten worden geëvalueerd tussen families in de interventie en controle revalidatiecentra  



Enkele reacties op de workshopdag:

 Wat fijn dat er geïnvesteerd wordt in het maatschappelijk werk. Bij start is dit een investering, als dit goed loopt 

gaat dit na de revalidatie veel geld besparen!! Dank hiervoor! 

 Denk dat we snel moeten beginnen. Te lange tijd tussen de workshop en start maakt dat informatie weer 
wegzakt. 

 Het blijft spannend om straks te ervaren hoe de bijeenkomsten bij dit onderzoek te combineren vallen met de 
reguliere begeleiding. 

 We gaan het gewoon proberen en zien hoe het loopt. 

Deelnemende centra

Met recht kunnen we spreken van een landelijk onderzoek, 
14 revalidatiecentra doen mee, verspreid over heel Nederland.

Bijeenkomsten

Op zaterdag 9 april vond in Enschede het NVDG 
(Nederlands Vlaams Dwarslaesie Genootschap) 
congres plaats. Voorafgaand, op vrijdag 8 april, 
werd een minisymposium dwarslaesie-revalidatie 
georganiseerd waar onderzoeksresultaten 
gepresenteerd werden van ZonMW gefinancierd
onderzoek. Hoewel wij nog geen resultaten hebben, 
kregen wij toch de kans om POWER onder de aandacht 
te brengen!

24 en 25 augustus wordt in Zwolle de zesde Internationale Conferentie Sociologie
en Maatschappelijk werk gehouden (6th International Conference on Sociology and 
Social Work). Inschrijven kan nog!

POWER zal ook daar gepresenteerd
worden. Centrale thema s zijn:
belang van sociale netwerken en 
mantelzorgers, internationaal 
onderzoek binnen maatschappelijk
werk, uitdagingen maatschappelijk
werk in de hedendaagse moderne
maatschappij.

Contact

Vragen of meer weten? Neem 

contact op met de POWER 

onderzoekers: 

Eline Scholten

e.scholten@dehoogstraat.nl 

Chantal Hillebregt 

c.hillebregt@dehoogstraat.nl 

Kenniscentrum 

Revalidatiegeneeskunde 

Rembrandtkade 10 3583 TM, 

Utrecht 

0302561328

Bezoek onze website op: 
http://www.dehoogstraat.nl/
onderzoek-innovatie/
kenniscentrum

Hoewel het POWER onderzoek natuurlijk 

gewoon doorgaat, willen we iedereen toch 
een ontspannen zomer toewensen!

https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2016/augustus/6th-international-conference-on-sociology-en-social-work/
http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/kenniscentrum
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