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U doet mee aan het POWERonderzoek of u heeft hier eerder
aan deelgenomen. Met deze
nieuwsbrief willen wij u tussentijds
informeren over het verloop van
het onderzoek!

POWER-Onderzoek in het kort
In het revalidatiecentrum werken revalidanten hard aan hun herstel.
Maar revalideren doe je niet alleen!

Ook voor de naasten en nabije omgeving verandert er veel.
Doel van het POWER-onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe revalidanten en
hun naasten omgaan met de gevolgen van de aandoening en hoe zij de regie over het leven weer oppakken.
Door inzicht te krijgen in de eigen kracht van zowel revalidanten als hun naasten , kunnen wij de revalidatie voor
toekomstige revalidanten verbeteren. Hiervoor vult u vragenlijsten in. De eerste vragenlijst is kort na opname in het
revalidatiecentrum, de tweede valt samen met ontslag uit het revalidatiecentrum. De laatste twee vragenlijsten volgen drie
en zes maanden later.

Stand van zaken









Het POWER-onderzoek is gestart in 2015
Het onderzoek is uitgevoerd in
12 Nederlandse revalidatiecentra
Aan het onderzoek doen koppels
van revalidanten en naasten mee
In totaal zijn er 334 koppels aan het onderzoek gestart, iets meer koppels dan de geplande 328!
Sinds juli zijn we begonnen met het afronden van het onderzoek en benaderen we geen nieuwe deelnemers meer
Koppels die al wel deelnemen krijgen nog wel vervolgvragenlijsten toegezonden
In het voorjaar 2019 zijn alle vervolgvragenlijsten verzameld

Verdere voortgang
In het voorjaar van 2019 krijgen de
laatst bijgekomen koppels hun laatste
vragenlijsten toegezonden. Nadat we
alle gegevens hebben verzameld,
zullen we de eerste resultaten
presenteren aan u!!

We zijn u erg dankbaar voor uw inzet!
Alle gegevens uit de vragenlijsten
leveren ons veel waardevolle
informatie op die wij gebruiken om de
revalidatie te verbeteren.
Hartelijk dank!

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

