
HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?  

U doet in een periode van zes maanden mee 
aan drie meetmomenten. 
Na uw aanmelding krijgt u een aantal vragen- 
lijsten toegestuurd en wordt u telefonisch 
geinterviewd. Daarna wordt u via loting 
ingedeeld in de controlegroep of in de  
interventiegroep, de groep mensen die  
deelneemt aan de groepstraining JOBGRIP.  
U wordt na 3 en 6 maanden nogmaals  
telefonisch geinterviewd en ook vult u weer 
de vragenlijsten in. Een aantal mensen uit de 
interventiegroep zal na 6 maanden - aan huis 
- uitgebreid geinterviewd worden over hun 
ervaringen. 

WAARUIT BESTAAT DE TRAINING?  

De groepstraining JOBGRIP wordt  
gegeven in Rijndam Revalidatie/Erasmus MC te 
Rotterdam of in het Radboudumc te Nijmegen. 
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 
twee uur, verspreid over een periode van 10-12 
weken. In die periode kunt u ook gebruik maken 
van een individueel consult met de trainer. 

 
PARKINSON EN WERK

 

De trainers geven niet alleen informatie maar u 
gaat ook zelf aan de slag. Mogelijke thema’s die 
aan bod komen zijn wet- en regelgeving,  
communicatie op het werk, omgaan met 
emoties, omgaan met cognitieve veranderingen. 
De inhoud wordt afgestemd op de wensen van 
de groep en u formuleert uw eigen doelen en 
een actieplan. 
Na 5 maanden is er een terugkombijeenkomst.

Als u bent ingedeeld in de controlegroep, start 
u nog niet met de groepstraining. Wanneer de 
metingen afgerond zijn, kunt u (wanneer u dat 
wenst) alsnog deelnemen aan de groepstraining. 

HOE MELD IK DAT IK INTERESSE HEB? 
 
Heeft u interesse? Dan kunt u dit per email laten 
weten aan Jolanda van Omme-van Laarhoven 
(JOBGRIP.reval@radboudumc.nl).     
De onderzoeker neemt vervolgens telefonisch 
contact met u op. U kunt dan al uw vragen  
stellen en samen met de onderzoeker bepalen 
u of mee wilt en kunt doen. Aansluitend krijgt 
u een uitgebreide informatiefolder toegestuurd 
waarin u alles nog eens op uw gemak door kunt 
lezen voordat u de knoop doorhakt om mee te 
doen. 
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40 DEELNEMERS GEZOCHT
VOOR DE JOBGRIP STUDIE

Heeft u de ziekte van Parkinson?  
 Werkt u minimaal 12 uur per week en  
bent u op zoek naar balans in uw  
werkmogelijkheden? 

DOE DAN MEE MET JOBGRIP 

Wij zoeken 40 deelnemers voor een 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
impact van een groepstraining op het 
werkvermogen en werkplezier van 
werkende mensen met Parkinson. 


