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Welkom bij de nieuwsbrief van Beter Voorbereid. In deze nieuwsbrief vind je het laatste
nieuws over het project en een oproep aan eerstelijns fysiotherapeuten!

Inclusie studie Beter Voorbereid
Het is al weer een tijdje geleden sinds de laatste nieuwsbrief van
Beter Voorbereid maar we hebben niet stil gezeten! De situatie
rondom het coronavirus heeft een grote impact (gehad) op de
inclusie van patiënten voor Beter Voorbereid. Desondanks
hebben we samen met de deelnemende ziekenhuizen in de
afgelopen periode hard gewerkt en zijn we goed op weg naar het
includeren van 480 patiënten. Op dit moment hebben we nog een
kleine 100 patiënten te gaan en hopen we de inclusie op korte
termijn af te ronden.

Samenwerking Beter Voorbereid & NovaCair
Het team van Beter Voorbereid heeft zich de afgelopen periode
georiënteerd op mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en
implementatie. Beter Voorbereid en NovaCair hebben de intentie naar
elkaar uitgesproken om intensief te gaan samenwerken bij de ontwikkeling
van een nieuwe mobiele eHealth applicatie. NovaCair is een bedrijf dat
slimme software ontwikkelt om medisch specialisten te ondersteunen
tijdens het perioperatieve proces en ontwikkelde onder andere het
succesvolle E-POS, een digitale pre-operatieve screening. 

Het gezamenlijke doel van de samenwerking tussen Beter Voorbereid en NovaCair is om met behulp van
een mobiele applicatie de fysieke en mentale fitheid van de patiënt tijdens de perioperatieve fase te
monitoren en te verbeteren. Hierdoor zal de kans op complicaties afnemen en werken we aan een sneller
en beter herstel voor de patiënt.  
  
Volgens Rik Bijl, CEO van NovaCair, heeft NovaCair in Beter Voorbereid de ideale samenwerkingspartner
gevonden om dit doel te bereiken, vanwege de ruime klinische en wetenschappelijke kennis en ervaring
van het Beter Voorbereid team op dit onderwerp. Wij kijken enorm uit naar deze prachtige en hopelijk
vruchtbare samenwerking, en zijn ervan overtuigd dat we samen sterk staan om de kwaliteit van zorg voor
de patiënt te verbeteren en de Patient Empowerment te vergoten! 

Hoe denken eerstelijns fysiotherapeuten over prehabilitatie?
Een belangrijk thema binnen het Beter Voorbereid project is samenwerking met de eerstelijns
fysiotherapeut. De eerstelijns fysiotherapeut speelt namelijk een belangrijke rol in de prehabilitatie van
patiënten. Wij willen daarom weten hoe eerstelijns fysiotherapeuten denken over hun rol in de
perioperatieve zorg en de rol die leefstijl hierin speelt. Hiervoor nemen wij interviews af bij eerstelijns
fysiotherapeuten die oncologische patiënten in de perioperatieve fase behandelen. Het interview duurt
maximaal 45 minuten en vindt plaats op een door u gekozen locatie of digitaal. 

https://mailchi.mp/d7ebda34a071/beter-voorbereid?e=[UNIQID]
https://www.linkedin.com/posts/miriam-van-der-velde_voor-mijn-masterthesis-van-de-master-klinische-activity-6901622987607658496-klZ3


Bent u een eerstelijns fysiotherapeut en heeft u in het afgelopen jaar minimaal één
oncologische patiënt in de perioperatieve fase behandeld? Dan zijn wij naar u op
zoek. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek of wilt u meer informatie hierover dan kunt
u contact opnemen met Iris Fransen via i.e.c.fransen@students.uu.nl

Mooi subsidienieuws!
NWO promotiebeurs voor leraren
Coördinerend onderzoeker binnen Beter Voorbereid, Miriam van der Velde, heeft een NWO
promotiebeurs voor leraren toegewezen gekregen. De komende 5 jaar kan zij hiermee 2 dagen per week
besteden aan promotieonderzoek op het gebied van perioperatieve zorg. Dit promotieonderzoek zal zich
richten op een patiëntgericht zorgpad voor patiënten die een grote operatie moeten ondergaan. Lees
verder 
 
Onderzoeksronde; Prehabilitatie bij kanker
Prehabilitatie kan op veel verschillende manieren worden aangeboden: bijvoorbeeld middels een
multidisciplinair programma in het ziekenhuis, onder begeleiding van een fysiotherapeut in de eerstelijn of
via een smartphone app. Met een onderzoekssubsidie van Fit4Surgery en het Nationaal Fonds tegen
Kanker proberen wij bij kandidaten voor prehabilitatie op basis van persoonlijke kenmerken tot een advies
te komen met betrekking tot de aanbiedingsvorm van prehabilitatie. Hiermee worden er twee vliegen in
één klap geslagen: gepersonaliseerde zorg én betaalbare zorg.

Vooruitblik 2022
Valorisatiebijeenkomst Beter Voorbereid
Voor de zomer staat een valorisatiebijeenkomst op het programma voor het consortium Beter Voorbereid.
In deze bijeenkomst zullen de resultaten van het kwalitatief onderzoek van Iris Fransen gepresenteerd
worden en  gaan we in gesprek over de rol van de eerstelijns fysiotherapeut in prehabilitatie. Een
uitnodiging hiervoor volgt. 
 
Symposium Beter Voorbereid
Ter afronding van dit project wordt een symposium georganiseerd waarin de resultaten van Beter
Voorbereid en de ontwikkelingen op het gebied van prehabilitatie de hoofdrol zullen spelen. Dit
symposium zal worden georganiseerd in het vierde kwartaal, meer informatie hierover volgt!

mailto:i.e.c.fransen@students.uu.nl?subject=Deelname%20interviews%20Beter%20Voorbereid
https://www.nwo.nl/nieuws/25-leraren-ontvangen-een-promotiebeurs-voor-leraren-0
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