COVID Paramedische Herstelzorg Onderzoek

ParaCOV

Ik doe mee als behandelaar aan de ParaCOV studie. Wat wordt er van mij verwacht?
Belang van het onderzoek
In dit onderzoek volgen we patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus
(fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist) bezoeken. Door deel te nemen aan
dit onderzoek helpt u om de paramedische herstelzorg te evalueren en zo zijn meerwaarde aan te tonen.

Wat wordt er van mij verwacht?
In dit onderzoek werken wij met een digitaal systeem dat voor ons is
ontwikkeld door Your Research. U bereikt de online portal door in uw
internetbrowser te gaan naar portal.yourresearch.com.

Meetmomenten
Wij vragen u om aan het begin en het einde van de behandelepisode
vragenlijsten in te vullen en/of meetinstrumenten af te nemen. U
ontvangt hiervoor herinneringsberichten via de app of mail, dit gaat
automatisch. Houd voor deze mailberichten ook uw ongewenste mail in
de gaten.
Begin van de behandelepisode
U wordt gevraagd aan het begin van de behandelepisode een aantal meetinstrumenten af te nemen, deze
verschillen per discipline. Daarnaast vragen we u om een intakevragenlijst in te vullen met algemene
gegevens over de deelnemer. De onderstreepte meetinstrumenten zijn verplicht, daarnaast zijn er een aantal
optionele meetinstrumenten. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Heeft u deze beginmeting nog niet ingevuld? Dan vragen wij u om dit op korte termijn te doen, mits u de
meetgegevens al in uw patiëntdossier had opgenomen kunt u deze nog overnemen in de portal.
Einde van de behandelepisode
Aan het einde van de behandelepisode wordt u gevraagd dezelfde meetinstrumenten opnieuw af te nemen.
Daarnaast vragen we u om een evaluatievragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten staan vanaf 6 weken na start
behandeling voor u klaar in de portal. U hoeft deze pas in te vullen wanneer de behandelepisode van de
deelnemer stopt. U herkent de eindmetingen in de portal aan het label links in het menu, of aan een pop-up als
u het meetinstrument aanklikt.

Meetinstrumenten
Fysio/Oefentherapie: PSK, 6MWT, 5TSTS, Handknijpkracht, SPPB, ISWT/ESWT, Quadricepskracht
Ergotherapie: COPM, AMPS, PRPP
Logopedie: MSS, MFD
Diëtetiek: BIA, Voedingsdoelen (behaald), PG-SGA SF

Vragen?

Veel antwoorden vindt u op yourresearch.com/nl/faq-voor-behandelaren
Antwoord niet gevonden? ✉ covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl

