
 

 

 

 

 

 

 

Via deze Nieuwsbrief van het onderzoeksproject AGRIPPA 
brengen we u op de hoogte van de activiteiten binnen het 
project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen 
en geïnteresseerden in het project AGRIPPA. 

 

AGRIPPA project en Covid-19 

Ondanks de intelligente lockdown en de nog steeds verscherpte maatregelen heeft een aantal 
revalidatiecentra zijn trajecten weer opgepakt. Ook zijn er weer fysieke afspraken mogelijk. Fijn voor 
patiënten, behandelaren, en ook de onderzoekers. Want er zijn na deze periode alweer nieuwe 
mensen geïncludeerd! 

Stand van zaken 

126 patiënten hebben inmiddels een informed consent getekend en er lijken er nog meer bij te 
komen!  
De inclusieperiode loopt nog tot eind augustus! 
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Dataverzameling 

De eerste data zijn verzameld! Begin- en eindmetingen van de revalidatie en de eerste 3 maanden 
meting van de Kosteneffectiviteit vragenlijsten druppelen binnen. Helaas missen we nu nog het 
grootste gedeelte. We hopen dat er begin juli een inhaalslag gedaan kan worden en we de meeste 
data voor de zomervakantie in het systeem hebben kunnen invoeren. We hopen op jullie 
medewerking om de data in beeld te krijgen. Indien wij van het AGRIPPA team behulpzaam kunnen 
zijn bij de data verzameling, bijvoorbeeld de drie en of zes maanden meting,  laat het ons even 
weten.  
Voor de kosteneffectiviteit zal er na herinneringsmails ook gebeld worden om de gegevens in te 
winnen. 
We vragen bij deze vragenlijst naar het zorggebruik de eerste drie maanden na revalidatie. Is er 
opnieuw een arts bezocht, zijn er andere therapieën opgestart? En meer vragen  van de iMCQ 
vragenlijst om de zorgkosten in beeld te brengen. Hiermee willen wij onderzoeken of er verschil is in 
zorggebruik na de revalidatie tussen de groep met en zonder AGRIPPA app. 

Zomer  

De zomer is officieel begonnen. Wellicht zijn ook voor jullie de eerste zomervakanties al ingegaan! 
Op de HU start de zomervakantie officieel 13 juli. Dit betekent niet dat wij dan met de benen 
omhoog zitten. Wij werken door aan het AGRIPPA project. Wel is er een kans dat we in de weken 
vanaf 13 juli tot en met 24 augustus minder snel reageren op de mail. 

We wensen iedereen een hele goede 
zomerperiode toe! 

 
 
 
 

 

 

 

 Voor meer informatie zie de website van AGRIPPA 
 

https://husite.nl/agrippa/

