
Multicenter effectonderzoek   
De module 'Aan het werk?!' ondersteunt 
jongvolwassenen met chronische aan-
doeningen bij het vinden van passend 
werk. De interventie kent een multidisci-
plinaire aanpak van revalidatie en re-
integratie en bestaat uit zes groepsbij-
eenkomsten en individuele begeleiding 
van ongeveer één jaar. In het multicen-
ter onderzoek worden de resultaten van 
deze interventie vergeleken met de re-
sultaten van geboden usual care. Gege-
vens worden verzameld via vragenlijsten 
bij de start van het onderzoek en één 

jaar later. Hiermee meten we de arbeids-
status van de deelnemers, de eigen effecti-
viteit voor werk (geloof in eigen kunnen) 
en mogelijke veranderingen hierin. Reade, 
Rijnlands Revalidatie Centrum en Revalida-
tiecentrum Rijndam doen mee aan dit pro-
ject als interventie revalidatiecentra. De 
Hoogstraat Revalidatie, Revant, Libra Zorg-
groep locatie Leijpark en Revalidatiecen-
trum De Trappenberg doen mee als con-
trole revalidatiecentra. Daarnaast worden 
jongvolwassenen benaderd via de re-
integratiebedrijven USG Restart en ID 
plein. 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het multicenter onderzoek naar de effecten van de 
module ‘TraJect: Aan het werk?!’. In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte over de stand van zaken rond dit project.  
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Waar staan we nu? 
In beide interventiecentra zijn inmiddels twee groepen gestart. Negentien van de twintig 
deelnemers aan de module doet mee aan het onderzoek (respons = 95%). In oktober 
2013 starten de nieuwe groepen. In de controle revalidatiecentra is de inclusie van deel-
nemers ook in volle gang. Inmiddels hebben wij 136 reacties ontvangen, waarvan 56 
jongvolwassenen interesse hadden in deelname. Zestien jongvolwassenen behoorden 
ook daadwerkelijk tot de doelgroep. De inclusie van deelnemers vergt veel inspanningen 
van de verschillende centra. Zo hebben veel centra extra reminders verstuurd en worden 
jongeren momenteel ook in de spreekkamer op het project geattendeerd. We danken 
deze centra hartelijk voor al deze extra inspanningen!  

Planning 
Er wordt beoogd 43 deelnemers in de 
beide (controle en interventie) condities 
te includeren. Dit betekent dat wij nu 
bijna op de helft zijn. We streven ernaar 
om in het voorjaar van 2014 de laatste 
deelnemers op te nemen in het onder-
zoek. In het voorjaar van 2015 hopen wij 
dat de laatste vragenlijsten worden in-
gevuld (nameting), zodat de gegevens 
kunnen worden geanalyseerd en de re-
sultaten aan u kunnen worden gepre-
senteerd.  

Gemstracker 
De vragenlijsten worden door de deel-
nemers online ingevuld. Het versturen 
van de vragenlijsten verloopt geautoma-
tiseerd via Gemstracker. Gemstracker is 
een online dataverzamelingssysteem, 
dat gebruikt wordt binnen het Erasmus 
MC. Gegevens van de respondenten 
worden anoniem en afgeschermd online 
bewaard, waardoor de privacy van de 
deelnemers gewaarborgd is. Deze wijze 
van dataverzameling wordt door de 
deelnemers zeer gewaardeerd.  

Artikelen 
Van de pilot studie naar de module Aan het werk?! zijn deze zomer twee artikelen gepu-
bliceerd. Deze artikelen zijn bijgevoegd bij de nieuwsbrief.   


