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Met deze nieuwsbrief willen wij u op
de hoogte houden van het verloop van
de SO-HIP studie. Deze studie wordt
uitgevoerd door de UVA- AMC en de
HVA en wordt gefinancierd door Nuts
Ohra.

SO-HIP studie
Binnen de SO-HIP studie wordt de
toepassing van sensortechnologie in
een revalidatieprogramma voor
ouderen na een heupfractuur
onderzocht. Het doel van de SO-HIP
studie is het onderzoeken van het
effect van coaching en het effect van
coaching met sensortechnologie op
het verbeteren van het dagelijks
functioneren bij ouderen na een
heupfractuur. Voor meer informatie
over de SO-HIP studie zie de website
www.sohipstudie.nl.
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Haalbaarheidsstudie begonnen met tweede interventie
Binnen de haalbaarheidsstudie bij Amaris is eind mei de eerste deelnemer geworven
voor de tweede interventie. Bij deze interventie wordt naast coaching door de
ergotherapeut, sensortechnologie ingezet. De ergotherapeuten gebruiken de
sensordata als feedbacktool binnen het coaching gesprek. De ergotherapeut heeft
toegang tot de beveiligde website waar de sensordata in verschillende grafieken
worden weergegeven. Samen met de revalidant kunnen in het verpleeghuis of in de
thuissituatie de data via een tablet bekeken worden.
Start interview studie
Binnen de haalbaarheidsstudie worden een aantal revalidanten gevraagd mee te
doen aan een interview. Het interview vindt plaats na meting T3, wanneer de
revalidant ongeveer drie maanden thuis is. We willen ervaringen en meningen
inventariseren van ouderen over hun revalidatie en wat zij zelf vinden dat hen
vooral heeft geholpen bij hun herstel. We interviewen ouderen uit de drie groepen;
de gebruikelijke revalidatie, de coaching en de coaching met sensoren.
Effectstudie van start binnen zes organisaties
De effectstudie is 1 april jongstleden gestart. De zes organisaties zijn allemaal
begonnen met de gebruikelijke revalidatie. We hebben in twee maanden, 44 ouderen
kunnen includeren in de studie!!
De eerste scholing voor ergotherapeuten vanuit de Omring en Evean betreffende de
eerste interventie: ergotherapie en coaching heeft al plaats gevonden. Per 1 juni zijn
beide organisaties over gestapt naar de eerste interventiegroep.

5 september volgt de eerste training voor de organisaties Careyn en Zorgbalans. Zij
starten per oktober met de eerste interventie ergotherapie en coaching volgens
onderstaand schema.
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11 juli gaat de training plaats vinden voor ergotherapeuten vanuit de twee
organisaties Magentazorg en Amstelring. Deze organisaties zijn de volgende twee die
gaan starten met de eerste interventie: ergotherapie en coaching.
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Studenten brengen groep gebruikelijke revalidatie in kaart
Een bedankje,
Wij, Leone, Sanne en Kirsten willen alle deelnemende organisaties bedanken voor
hun tijd en informatie om de gebruikelijke revalidatie in kaart te kunnen brengen.
Inmiddels zijn alle gegeven geanalyseerd en kunnen wij het afstudeerproject
afronden.
Uit het analyseren is gebleken er minimale verschillen zichtbaar zijn in de
gebruikelijke revalidatie van de organisaties.
Opvallend is het therapeutische klimaat dat wordt uitgedragen bij de organisaties
door familie en mantelzorgers te betrekken, huiswerkoefeningen te geven en het
werken met een multidisciplinair team. De literatuur beschrijft deze onderdelen als
positieve kenmerken binnen het revalidatieproces.
Nogmaals bedankt en wij wensen jullie veel succes gedurende het onderzoek en zijn
benieuwd naar de uiteindelijke resultaten.
Namens de studenten Sanne Rous, Leone Eichelberg en Kirsten Rous

Laatste nieuws
Wij zijn blij te kunnen vertellen dat Charissa Weeda ons team in de zomer komt
versterken. Zij zal haar enthousiasme en kennis als onderzoeksassistente inzetten
om de SO-HIP studie tijdens de vakantieperiode te continueren.
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Presentatie SO-HIP studie in Ierland
Tiska Ikking en Margriet Pol hebben de SO-HIP studie gepresenteerd tijdens een
internationaal congres van ergotherapeuten. Op de foto, Tiska bij de poster van de
studie.
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