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Informatie wetenschappelijk onderzoek Paramedische
Herstelzorg COVID-19
Na een lange voorbereiding is op 1 februari het prospectieve deel van het onderzoek naar COVID
paramedische herstelzorg in de eerste lijn van start gegaan. Het onderzoek bestaat uit een terugkijkend
deel (retrospectief) en vooruitkijkend deel (prospectief). Via deze weg willen wij graag alle beschikbare
informatie over het onderzoek met je delen.

Achtergrondinformatie
In opdracht van VWS heeft het Zorginstituut-NL een aanspraak paramedische herstelzorg Covid-19
ingesteld. Om als behandelaar en cliënt hiervan gebruik te kunnen maken, geldt als voorwaarde dat wordt
deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek.
In het wetenschappelijk onderzoek Paramedische Herstelzorg COVID-19 evalueert een nationaal
paramedisch consortium onder aanvoering van het Radboudumc en in nauwe samenwerking met de
beroepsverenigingen en het werkveld, de paramedische herstelzorg voor cliënten die herstellen van
COVID-19. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie,
logopedie en oefentherapie die vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet (eerste lijn). Het onderzoek
bestaat uit een retrospectief deel (terugkijkend op de geleverde zorg) en een prospectief deel (het volgen
van cliënten en hun paramedische zorg).

Retrospectief deel & nieuw mailadres
Om in aanmerking te komen voor de COVID-19 herstelzorg is een cliënt verplicht om deel te nemen aan
het wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 18 juli 2020 mocht aanspraak worden gemaakt op herstelzorg en
vanaf oktober konden meetgegevens worden aangeleverd aan de onderzoekers van het Radboudumc.
Voor alle cliënten vanaf 18 juli 2020 tot 1 februari 2021 zijn behandeld door een ergotherapeut, kunnen
de meetgegevens worden opgestuurd naar het Radboudumc.
In eerdere communicatie is per abuis het verkeerde mailadres vermeld voor het insturen van deze
meetgegevens. Dit moet zijn: covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl.
Er is nu één mailadres dat wordt gebruikt voor zowel het eerste (retrospectieve) als het tweede
(prospectieve) deel van het onderzoek.
Vermeld in het onderwerpveld ‘Retrospectief ergotherapie COVID-19 evaluatie’.

Start van het prospectieve deel van het onderzoek
Paramedische Herstelzorg COVID-19
Het prospectieve onderzoek Paramedische Herstelzorg COVID-19 is van start. De meetinstrumenten zijn
dezelfde die gebruikt zijn bij het retrospectieve deel van het onderzoek.
Hieronder vind je nog belangrijke informatie.

Website
Er is door de onderzoeksgroep een website ontwikkeld: ‘COVID-19 paramedische herstelzorg
onderzoek’ met uitgebreide informatie over het onderzoek. Naast informatie voor de paramedische
behandelaars is er ook informatie voor cliënten beschikbaar.

Your Research App
Voor het prospectieve deel van het onderzoek zullen alle gegevens digitaal geregistreerd worden middels
een app of via een web applicatie.
Aanmelden ergotherapeuten
Aanmelden kan vanaf nu via deze link (https://www.yourresearch.com/nl/covid-paramedischherstelzorg-onderzoek).
Let op:
! Aanmelden gebeurt per behandelaar, niet per praktijk. Behandelen er binnen uw praktijk meerdere
medewerkers cliënten die herstellen van COVID-19? Dan dienen deze medewerkers zich apart aan te
melden.
! De aanmeldsite van Your Research werkt niet voldoende op Internet Explorer, omdat deze browser niet
veilig is. Wij adviseren om een andere browser te gebruiken.
Aanmelden cliënten
Alle nieuwe cliënten kunnen vanaf nu meedoen. Maar let op: u kunt vanaf 15 februari pas cliënten
aanmelden! Cliënten die vóór 1 februari al in behandeling waren, kunnen niet meedoen aan het
prospectieve onderzoek gaan gewoon door in het retrospectieve onderzoek.
Om de app voor cliënten onder de aandacht te brengen is een poster beschikbaar gesteld die gedownload
kan worden van de website .

Vragenlijsten COVID-19 cliënten
De COVID-19 cliënten die je in behandeling hebt en meedoen aan het onderzoek gaan zelf ook
vragenlijsten invullen. Per 15 februari kunnen cliënten worden geïncludeerd in het onderzoek. Dat kan op
drie manieren:
1. Via aanmelding in de webapplicatie omgeving van de ergotherapeut, daarna ontvangen cliënten
een mail met instructies voor de webapplicatie.
2. Cliënten kunnen zichzelf aanmelden door de Your Research app te installeren en de
aanmeldprocedure te doorlopen.
3. Door contact op de nemen met de onderzoekers via
telefoon 0317-488298
of mail (covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl

Ergotherapieonderzoeker: Marly Kammerer
Marly Kammerer is als datasteward en PhD student verbonden aan het onderzoek en zal voor de
ergotherapie en logopedie de dataverzameling op zich nemen. Als je vragen hebt die gericht zijn op het
onderzoek kun je met haar contact opnemen via de mail: covid-paramedischonderzoek.iqh@radboudumc.nl. Vermeld in het onderwerpveld ‘Ergotherapie COVID-19 evaluatie’.
Vragen over vergoedingen en registraties kun je stellen aan de medewerkers van Ergotherapie Nederland
of teruglezen in de Q&A op de website.
Wij wensen je veel succes, hopen op een grote respons en willen je alvast heel hartelijk danken voor
je deelname aan het onderzoek Evaluatie Ergotherapie herstelzorg bij COVID-19 cliënten.

