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Aanleiding voor deze nieuwsbrief is het heugelijke feit 
dat we sinds deze maand echt met alle 8 centra aan 
het meten zijn. Ik ben enorm blij dat het ons als 
NVDG centra weer lukt om gezamenlijk dit project te 
dragen en uit te voeren. Met behulp van deze 
nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte houden van de 
voortgang van het project maar ook een medium te 
bieden om ervaringen te delen. Hierbij dan ook de 
uitnodiging om mij op de hoogte te stellen van je 
ervaringen of eventuele problemen, zodat ik die in de 
volgende nieuwsbrieven kan gebruiken.

Voortgang

Deze maand gaan we de 100ste deelnemer includeren! Dit is een absoluut hoogtepunt, 
zeker omdat ik dit pas in oktober had voorzien. Hiermee gaat de inclusie veel sneller 
dan verwacht. Dit kan alleen maar omdat alle onderzoeksassistenten op de 
verschillende locaties zo hun best doen om zoveel mogelijk mensen deel te laten 
nemen aan het onderzoek. Ik ben daar uiteraard heel erg blij mee maar vooral ook heel 
erg trots op hen. Dit is het eerste vooral psychosociaal gerichte onderzoek bij 
dwarslaesie in Nederland. Dat we ook zo’n soort onderzoek zo groots en dan ook nog zo 
voorspoedig weten te volbrengen kan mij alleen maar met veel trots vervullen. Voor 
een ieder die hier zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd: heel hartelijk dank. 

Tijn van Diemen,
onderzoeker bij 
Zelf Doen

Wat is ZELF DOEN?

Dit acroniem staat voor: Zelfmanagement en Eigen regie op het Leven tijdens en na 
de First Dwarslaesie OpnamE in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om zicht te 
krijgen op de ontwikkeling van de zelfmanagement en eigen regie vaardigheden 
tijdens de klinische revalidatie en het eerste jaar daarna. We hopen met dit onderzoek 
antwoorden te krijgen waar eigen regie en zelfmanagement allemaal mee 
samenhangen, zodat we hierop het revalidatieprogramma aan kunnen passen. Ook 
willen we graag weten of je met deze vaardigheden complicaties kan voorkomen. 
Verder is er nog de vraag welke specifieke onderdelen van het behandelprogramma, 
bijdragen om de zelfmanagement en eigen regie vaardigheden te optimaliseren. Naast 
een kwantitatief onderdeel, dat wil zeggen met behulp van vragenlijsten, is er ook een 
kwalitatief onderdeel, dat wil zeggen interviews bij zowel revalidanten als bij 
professionals, gepland.
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Hieronder zien jullie hoe de instroom is per 
centrum tot en met juni. Omdat niet alle centra 
tegelijkertijd zijn begonnen zeggen de totale 
aantallen niet alles. In het oranje zien jullie 
daarom ook het gemiddeld aantal inclusies per 
maand vanaf het moment dat het centrum 
meedoet.

Voor de toekomst

Nu het kwantitatieve deel van het onderzoek loopt, 
zal ik me gaan richten op het kwalitatieve gedeelte. 
Het is de bedoeling dat we aan het einde van dit 
jaar gaan beginnen met het afnemen van 
interviews bij de revalidanten. We willen van ieder 
centrum 2 mensen interviewen die hoog scoren op 
eigen regie en twee die laag scoren. Hoe we dit 
precies gaan doen, ga ik de komende maanden 
verder uitwerken en daarover worden jullie 
uiteraard op de hoogte gehouden.

Rest mij nog jullie allemaal een goede zomer toe te 
wensen en als je nog weggaat een fijne vakantie!
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