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Sinds januari 2021 zijn vijf samenwerkende onderzoekers van de hogeschool Arnhem en Nijmegen en de 

hogeschool Utrecht gestart met een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van paramedici, patiënten 

en verwijzers in de beginfase van de COVID- paramedische herstelzorg. Doel van dit onderzoek is het 

exploreren van de persoonlijke ervaringen. We halen graag nog meer kennis op bij verwijzers, patiënten 

die nu onder behandeling zijn en behandelende paramedici. We willen de opgehaalde ervaringen gaan 

delen zodat de COVID- herstelzorg nu en in de toekomst nog kan worden verbeterd. 

 

Er zijn de afgelopen maanden op verschillende manieren deelnemers geworven voor het eerste deel van 

het onderzoek. Zo hebben we via het Longfonds, de beroepsverenigingen van paramedici en eigen 

professionele netwerken mogelijke deelnemers benaderd. Op basis hiervan hebben we inmiddels 55 

interviews afgenomen. In totaal interviewen we in dit eerste deel 30 patiënten, 30 paramedici, en 10-15 

verwijzers. De 30 interviews met paramedici zijn al volledig getranscribeerd en staan klaar voor de analyse. 

Voor het overige deel verwachten we de eerste resultaten begin juli. 

 

Wat staat er nog te gebeuren: 

 

Waar het eerste deel van het kwalitatieve onderzoek zich richtte op ervaringen uit 2020, richt het tweede 

deel zich op de huidige situatie. Hierin gaan we paramedici, patiënten en verwijzers interviewen over hun 

ervaringen met de paramedische COVID- herstelzorg in 2021.  

Hiervoor zoeken we naar 1) verwijzers die patiënten vanwege COVID-19 doorverwezen hebben naar 

eerstelijns paramedische behandeling in 2021, 2) patiënten die vanwege COVID-19 (opgenomen geweest 

in het ziekenhuis of thuis) in een praktijk of thuis paramedische zorg hebben ontvangen in 2021 en 3) 

paramedici met ervaring in het behandelen van patiënten na doormaken COVID-19 in 2021. 

Mocht u nu direct geïnteresseerd zijn geraakt in deelname of meer informatie willen die u niet direct op 

de website vindt, neem gerust contact op met een van de onderzoekers Carla Agasi-Idenburg via: 

carla.agasi-idenburg@hu.nl 
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