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Graag informeren we u in deze 6de en laatste 
nieuwsbrief over de stand van zaken van het 
Energiekonderzoek. De belangrijkste resultaten 
van de effectiviteit- en kosten-analyses worden 
beschreven evenals de bevindingen van  de 
procesevaluatie. De eindrapportages zijn bij de 
subsidiegevers ingediend en nu worden  
toekomstplannen gemaakt gericht op 
aanpassingen en implementatie van Energiek.  
 

Resultaten 

Effectiviteit 
In totaal zijn 53 patiënten met een 
neuromusclaire aandoening in de 
studie geïncludeerd. Hiervan hebben 
29 patiënten de interventie gevolgd 
en 24 patiënten ontvingen reguliere zorg (geen 
behandeling,  revalidatie of paramedische zorg in de 
eerste lijn). Resultaten werden bekeken direct na de 
interventie en 7 en 11 maanden na de interventie. De 
primaire uitkomstmaat was sociale participatie 
gemeten met de Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM). Op de COPM zijn significante  
verbeteringen voor de Energiek groep ten opzichte 
van reguliere zorg gevonden op korte en langere 
termijn. Op de 6-minuten wandel test is er ook een 
significante verbetering gevonden voor de Energiek 
groep ten opzichte van reguliere zorg.   
 

Kostenevaluatie 
De zorgkosten voor het programma 
zijn lager  dan de kosten voor mensen 
in de reguliere zorg. Ook in de follow-
up is te zien dat binnen een jaar na de 
interventie de kosten van de paramedische zorg lager 
blijven. Echter, na een jaar zijn de verschillen in de 
kosten tussen beide groepen nauwelijks nog 
aanwezig. 
 

Procesevaluatie 
In de procesevaluatie zijn 
interviews met patiënten en 
professionals afgenomen en zijn vragenlijsten  
geanalyseerd. Patiënten zijn over het algemeen 
tevreden met het programma en de resultaten die het 
voor hen heeft opgeleverd. Zij benoemen een 
verbeterde participatie doordat zij beter kunnen 

omgaan met verminderde belastbaarheid en zelf hun 
conditie kunnen opbouwen en onderhouden. De 
meeste patiënten zijn tevreden over de inhoud van de 
behandelmodules. Wel wordt er gekeken naar opties 
om Energiek minder intensief te maken en hoe 
sporten in de eigen omgeving beter kan worden 
opgepakt. Hierbij wordt gedacht aan e-health en 
mogelijke aanpassingen aan de frequentie van de 
sessies. 
 
Er zijn diverse factoren van invloed geweest op de 
succesvolle implementatie in verschillende centra. De 
samenwerking binnen, maar ook tussen deelnemende 
centra heeft bijgedragen aan een goede afstemming. 
Daarnaast kwam het enthousiasme en de 
betrokkenheid van therapeuten ook als belangrijke 
bevorderende factor naar voren. 
De procesevaluatie laat tevens zien dat het belangrijk 
is dat patiënten, voordat zij met Energiek starten, 
bereid zijn om aan de slag te gaan met hun situatie en 
veranderingen willen aanbrengen in hun leef- en 
gedragspatronen. 
 

Subsidies 
Het Energiekonderzoek is gesubsidieerd vanuit het 
doelmatigheidsprogramma van ZonMw. Recent is het 
eindrapport van het Energiekonderzoek door ZonMw 
goedgekeurd. Ook het Revalidatiefonds heeft als 
subsidiegever een eindverslag ontvangen. 
Daarnaast heeft de FSHD-stichting een aanvullende 
subsidie toegekend om het onderzoek af te ronden en 
wetenschappelijke artikelen te schrijven. 
 

Hoe nu verder? 
De komende maanden worden de belangrijkste 
wetenschappelijke publicaties geschreven. In 2018 
gaan we ons richten op het verbeteren van het 
programma en implementatie van Energiek in 
Nederland. 
 

Dankwoord 
Aan het eind van deze laatste nieuwsbrief rest ons om 
iedereen die heeft bijgedragen aan het Energiek-
onderzoek heel hartelijk te bedanken. Dankzij de hulp 
van velen is het onderzoek zeer succesvol verlopen en 
afgerond. 
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