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onderzoek

In het Rijnlands Revalidatie Centrum doen we toegepast
wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te
evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan
de behandeldoelen van de patiënt.

Participatie van (jong)volwassenen met Erbse Parese

75

Hoe ervaren deze patiënten hun kwaliteit van leven? En beïnvloedt Erbse Parese
hun keuze voor werk en opleiding?
Het Rijnlands Revalidatie Centrum neemt deel aan het multidisciplinaire behandelteam van
het zenuwcentrum in het LUMC. Het team begeleidt de revalidatie van patiënten met Plexus
Brachialis Geboorte Letsel (Erbse Parese). Onderzoekers bekeken bij deze patiënten de invloed
van het letsel op hun ervaren kwaliteit van leven. Ook onderzochten zij welke beperkingen
patiënten met Erbse Parese ervaren en in welke mate dit hen beïnvloedt in werk en opleiding.
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75 patiënten namen deel
aan het onderzoek. Zij zijn onder
te verdelen naar:
28

studenten met werk

21

werkenden

20

studenten

4

arbeidsongeschikten

2

werkzoekenden

*met een baan of die ooit een baan hadden

Wat betekent dit?
De patiënten ervaren ondanks hun aandoening een goede kwaliteit van leven, vergelijkbaar
met de Nederlandse bevolking. De participatie van patiënten met Erbse Parese kan
verbeteren door tijdens het revalidatietraject begeleiding te geven bij de keuze voor, en de
uitvoering van opleiding en werk. Ook de monitoring hiervan is belangrijk.
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