Beste behandelaar,
Als gewaardeerd deelnemer aan het onderzoek naar de evaluatie van paramedische
herstelzorg voor mensen herstellend van COVID-19 willen we u op de hoogte brengen over
de laatste stand van zaken. We zijn bijzonder verheugd u mee te delen dat het prospectieve
onderzoek van start gaat op maandag 29 maart, waarbij we minimaal 1.315 patiënten over
de tijd willen gaan volgen.
Wat betekent dit voor u?
Dat betekent dat u vanaf komende maandag nieuwe patiënten die COVID-19 hebben
doorgemaakt, en zich melden voor paramedische herstelzorg, kunt informeren over onze
studie. Patiënten die vóór 29 maart zijn gestart met de paramedische herstelzorg kunnen
niet aan het prospectieve onderzoek meedoen.
Wij hebben een handleiding uitgewerkt met relevante informatie over het uitnodigen van
patiënten en aanleveren van meetinstrumenten via uw web-omgeving. De handleiding vindt
u hier en in de bijlage. Ook hebben we uitgewerkt hoe u de patiënt het best kunt informeren
over het onderzoek en hoe de patiënt zichzelf bij ons kan aanmelden. Deze instructie vindt u
hier en in de bijlage. De patiënten informatiebrief vindt u uiterlijk vrijdag 26 maart hier. We
kunnen ons ook goed voorstellen dat u het prettig vindt om nog een keer goed na te lezen
wat het onderzoek nu precies inhoudt. Deze informatie vindt u hier.
BELANGRIJK; deelname aan onderzoek
Een recente wijziging in de studie is dat deelname aan dit prospectieve onderzoek vrijwillig is
voor patiënten.
Wel is het van belang dat patiënten aangeven dat ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit
het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk
onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf
het begin van de paramedische herstelzorg regeling heeft u dit ook al met de patiënt moeten
bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het
geval. De instructie hiervoor vindt u hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze
gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de
door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoet.
Krijg ik een vergoeding?
Per deelnemende patiënt die u aandraagt, ontvangt u 25 euro, mits de behandelgegevens
compleet zijn aangeleverd via uw web-omgeving. Aan het einde van de studie wanneer alle
patiëntgegevens zijn verwerkt, sturen wij u hiervoor het declaratieformulier op.
Bedankt voor uw geduld!
Wij willen u nogmaals bedanken dat u zich bij ons heeft aangemeld. De klus om alle
paramedische behandelaars in Nederland te informeren en te betrekken in ons onderzoek is
vele malen uitdagender geweest dan we vooraf hadden verwacht. Er zijn veel vragen
binnengekomen over het aanmelden, over de voorwaardelijke toelatingsregeling, over de
opzet van het onderzoek, enzovoorts. We hebben deze vragen met man en macht
geprobeerd zo goed mogelijk te beantwoorden. De belangrijkste uitdagingen waardoor we
helaas later zijn gestart dan gehoopt, vindt u hier.

We hopen samen met u dit nationale, paramedische onderzoeksproject tot een succes te
maken. Dus verwijs alstublieft uw patiënten naar ons door. Want alleen dan kunnen wij de
waarde van paramedische zorg voor patiënten herstellend van COVID-19 vaststellen. Wij als
onderzoeksteam kijken uit naar de start en hopen op uw deelname!
Met vriendelijke groeten,
Het onderzoeksteam
Onze website: www.paracov.nl

