Rotterdam, 2 juni 2015

NIEUWE INTERVENTIE VERBETERT ARBEIDSPARTICIPATIE VAN
JONGVOLWASSENEN MET LICHAMELIJKE BEPERKINGEN
Promotieonderzoek van bewegingswetenschapper en ergotherapeut Joan Verhoef
Werk is voor veel mensen belangrijk. Door werk heb je sociale contacten, kun je financieel
onafhankelijk worden en meedoen in de maatschappij. Het vinden van een geschikte baan is voor
jongvolwassenen met een lichamelijke beperking niet eenvoudig. Het combineren van revalidatie
met re-integratie helpt deze jongvolwassenen passend werk te vinden. Dat stelt
bewegingswetenschapper en ergotherapeut Joan Verhoef in haar proefschrift 'Improving Work
Participation of Young Adults with Physical Disabilities’ waarmee zij op dinsdag 9 juni aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert. De door haar ontwikkelde interventie ‘Aan het
Werk?!’ integreert multidisciplinaire revalidatie en re-integratie en combineert een
groepsprogramma met individuele begeleiding door een ergotherapeut en jobcoach gedurende
één jaar.
‘’Een toenemend aantal jongvolwassenen met een chronische aandoening en lichamelijke beperkingen
bereikt een volwassen leeftijd als gevolg van verbeterde medische zorg. Er zijn geen interventies bekend
om hen te ondersteunen bij het vinden van passend werk’’, aldus Joan Verhoef. Reden voor de
promovenda om haar promotieonderzoek te richten op het ontwikkelen, toepassen en evalueren van een
interventie om de arbeidsparticipatie te verbeteren van deze jongvolwassenen.
Interventie ‘Aan het Werk?!’
Twaalf jongvolwassenen namen deel aan het onderzoek in de Polikliniek Jongvolwassenen van Rijndam
Revalidatie in Rotterdam. Na één jaar hadden acht van hen werk, waarvan vier betaald. Na drie jaar
hadden acht deelnemers werk, waarvan zeven betaald. De deelnemers hadden na de interventie minder
problemen met dagelijkse handelingen. Niet alleen in werk, maar ook in zelfzorg en vrije tijd. De kosten
voor de interventie bedroegen €3130,- voor één jaar. Uit dit promotieonderzoek blijkt dat het haalbaar is
om multidisciplinaire revalidatie en re-integratie te combineren in een interventie en dat een brede
geïntegreerde benadering jongvolwassen helpt om passend en duurzaam werk te vinden. Het onderzoek
is uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, en de Afdeling
Revalidatiegeneeskunde van Erasmus MC, in samenwerking met Rijndam Revalidatie en Bureau VolZin.
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Meer informatie?
Joan Verhoef, email: j.a.c.verhoef@hr.nl, telefoon: 010 - 794 5185.

Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut voor hoger beroepsonderwijs waar ruim 30.000
studenten aan hun carrière werken. Hogeschool Rotterdam benut de kennis en ervaring van de beroepspraktijk voor
haar opleidingen en geeft die ook terug. Die praktijk is de wereldstad Rotterdam, het meest dynamische knooppunt van
Nederland als het gaat om kenniseconomie, gebiedsontwikkeling, haven en zorginnovatie.
Kenniscentrum Zorginnovatie
Kenniscentrum Zorginnovatie is een kenniscentrum aan Hogeschool Rotterdam waar innovatief en hoogwaardig
praktijkgericht onderzoek verricht wordt rond innovatie van zorg. Het kenniscentrum werkt aan drie thematische
onderzoekslijnen: Zelfmanagement en Participatie, Samenhang in Zorg en Evidence-Based Care. Dwars op deze drie
lijnen staat het verbindend thema Technische Innovatie in de Zorg. Kijk voor meer informatie op
www.kenniscentrumzorginnovatie.nl.
Promotor: Prof. dr. H.J. Stam, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam;
Copromotor: Dr. M.E. Roebroeck, Afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam.

