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Bent u fysiotherapeut?
Behandeld u cliënten met een chronische musculoskeletale aandoening?
Graag willen wij u dan uitnodigen om deel te nemen aan een onderzoek over
fysiotherapie en werk.

Doelstelling onderzoek
Doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de rol die werk speelt in
het fysiotherapeutisch handelen en te onderzoeken of dit aansluit bij de
verwachtingen en behoeften van werknemers met een chronische musculoskeletale
aandoening.
Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?
Om inzicht te krijgen in de rol die werk speelt in het fysiotherapeutisch handelen
zullen focusgroepen (groepsinterviews) gehouden worden met fysiotherapeuten en
patiënten. Tijdens de focusgroepen, die ongeveer 2 uur zullen duren, zal onder
leiding van een moderator gediscussieerd worden over de rol die werk speelt in het
fysiotherapeutisch handelen.
Vereisten voor deelname
Voorwaarde voor deelname is dat u ervaring heeft met het werken met cliënten die
werken en:
• arbeidsrelevante klachten hebben (arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het
werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar
gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het
werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een
(chronische) aandoening een rol spelen).
• klachten hebben die reeds 3 maanden bestaan of waarvan de verwachting is dat
het herstel langer dan 3 maanden zal gaan duren.

Indien u geselecteerd wordt voor deelname aan de focusgroepen vragen wij u tevens
om binnen uw praktijk enkele patiënten te werven die bereid zijn om deel te nemen
aan de focusgroepen met patiënten (geen vereiste).
Wat levert het u op?
Allereerst levert u met uw deelname een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek
binnen de fysiotherapie. Ook levert deelname u wellicht nieuwe inzichten op en
interessante intercollegiale contacten. Indien u geselecteerd wordt voor deelname
aan de focusgroepen ontvangt u van ons een cadeaubon t.w.v. 60 euro als dank voor
uw medewerking. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding.
Praktische informatie
De focusgroepen zullen plaatsvinden in februari en maart 2016 in het begin van de
avond (inclusief broodje). Locatie van de focusgroepen is afhankelijk van de
aanmeldingen, waarschijnlijk regio Nijmegen, regio Breda en/of regio Utrecht.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen (HAN) met een subsidie van het Wetenschappelijk College
Fysiotherapie (WCF). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Lectoraat
Musculoskeletale Revalidatie (HAN), de opleiding fysiotherapie (HAN) en de afdeling IQ
Healthcare van het Radboudumc in Nijmegen.
Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Indien u aanvullende informatie wilt
ontvangen of wilt deelnemen dan kunt u contact opnemen met:

Dr. Nathan Hutting
Wiebke Oswald MSc

