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Bedankt!

Alle informatie

Allereerst willen we alle praktijken en netwerken hartelijk danken voor jullie
deelname aan deze pilot. Meer dan 200 praktijken en 800 fysiotherapeuten hebben
zich aangemeld. Daarmee hebben we een prachtig aantal fysiotherapeuten die
gezamenlijk een grote bijdrage willen leveren aan de kwaliteitsbevordering in de
fysiotherapie. In deze nieuwsbrief informeren we u over enkele veel gestelde
vragen over het meten in de praktijk.

kunt u ook
vinden op

Informatie over meten in de praktijk

onze website

Toelichting gebruik van diagnosecodering (DCSPH) bij patienten met COPD
De DCSPH codes die vermeld staan in de handleiding(pagina 5) hoeven alleen bij
nieuwe patiënten gebruikt te worden die bij CZ/DFZ verzekerd zijn. Voor al lopende
behandelingen hoeft u niets aan te passen en voor patiënten die bij andere
zorgverzekeraars verzekerd zijn hoeft u ook geen andere DCSPH codes in te
voeren. Dit betekent dus niet dat alleen verzekerden van CZ & DFZ deelnemen aan
dit onderzoek. Iedere patiënt kan deelnemen aan deze pilot. Wanneer een patiënt
later wijzigt van bijvoorbeeld een licht naar ernstig profiel hoeft u de DCSPH code
niet te veranderen. Wel vragen wij u om de COPD vragenlijst met de indeling in de
ziektelast opnieuw in te vullen.
Wat te doen als u geen 6MWT of quadriceps krachtmeting af kunt nemen?
- Patiënten met COPD die niet in staat zijn om een 6MWT af te nemen geeft u een
score van 999 zodat wij deze kunnen herkennen in de analyses.
- Patiënten met COPD bij wie het niet mogelijk is om een Quadriceps krachtmeting
te doen geeft u een score van 999.
- Indien u niet beschikt over een Quadriceps krachtmeter dan geeft u een score van
888.
Wat te doen als een patiënt met lage rugklachten of COPD van profiel
wisselt?
Wanneer een patiënt later wijzigt van bijvoorbeeld een licht naar ernstig profiel
hoeft u de DCSPH code niet te veranderen. Wel vragen wij om de COPD vragenlijst
met de indeling in de ziektelast of StartBackScreening Tool bij lage rugklachten
opnieuw in te vullen.
Zorgplannen
Onderstaande software leveranciers hebben een zorgplan gemaakt met alle
meetinstrumenten zodat u deze gemakkelijk kunt vinden en gebruiken tijdens de
behandeling. Hierbij de links voor Spot On Medics, Fysiomanager en Intramed. Voor
Fysioroadmap kunt u de zorgplannen vinden in de online stambestanden. Naast de
meetinstrumenten voor de pilot bent u vrij om aanvullende velden toe te voegen
aan dit zorgplan binnen uw eigen praktijkomgeving.

Deelprojecten
In deze link ontvangt u informatie en een uitnodiging voor deelname aan de
deelprojecten van deze pilot. De deelprojecten voor de pilot COPD zijn het gebruik
van de ziektelastmeter en stappentellers in de praktijk en voor de pilot lage rug
vergelijken we de ODI met de QBPDS. Laat weten of u interesse heeft om deel te
nemen!
Toestemming patiënten
Als fysiotherapeut bent u verantwoordelijk voor het uitvragen van toestemming aan
patiënten voor deelname aan de pilot. Hiervoor kunt u het patienten informatie
formulier gebruiken. Dit formulier kunt u op de website vinden.
Rapportages van dit project
IQ healthcare zal periodiek rapportages maken over resultaten van het project. We
hebben een document opgesteld waarin u kunt u lezen welke gegevens naar alle
betrokken partijen verstuurd worden en welke openbaar worden gemaakt.
Informatie
Onze website houden wij continu up-to-date zodat u alle informatie hier kunt
vinden. Mocht u vragen hebben over het project die hier niet beantwoord worden,
kunt altijd contact opnemen met ons via uitkomstindicatoren.iqh@radboudumc.nl
Mede namens het gehele onderzoeksteam wens ik u veel succes met de
dataverzameling!
Koen Verburg

