Patiënteninformatie dataverzaameling Fyysiotherapie
otherapeut neemt
n
deel aan een ondeerzoek voor het
h meten vaan de resultaaten van de
Uw fysio
fysiotherapeutische behandelingg. Uw fysioth
herapeut werrkt hierdoor mee aan hett inzichtelijk maken
en verbeeteren van de kwaliteit van de fysioth
herapie. De gegevens
g
wo
orden alleen voor dit doe
el
gebruiktt. Het onderzzoek wordt uitgevoerd
u
do
oor IQ health
hcare, onderrdeel van hett Radboudum
mc, en
loopt tott juli 2019.
Wat beteekent dit voo
or u?
Om het onderzoek
o
tee kunnen uittvoeren, heeeft IQ healthccare gegeven
ns nodig van patiënten die een
behandeeling fysiotheerapie hebbeen ondergaan. Wij zullen
n hiervoor en
nkele gegeveens uit uw
patiënteendossier geb
bruiken. Er verandert
v
door het onderrzoek niets aan
a de behan
ndeling en
begeleid
ding door uw
w fysiotherap
peut. De risico’s voor dee
elname aan dit
d onderzoekk zijn minimaaal. U
heeft zelf geen direcct voordeel van
v deelnam
me aan het prroject, maar het project h
heeft als doe
el de
kwaliteitt van de zorgg door uw fyssiotherapeutt continue te
e bevorderen
n.
Welke geegevens uit mijn
m dossier zijn nodig?
De gegevvens die nod
dig zijn uit uw
w dossier zijn
n onder ande
ere: de duur van de klach
ht, het te verrwachten
resultaatt en de scorees op de doo
or u ingevulde vragenlijstten. Persoonsgegevens d
die we uit uw
w dossier
gebruikeen zijn uw geeslacht en leeeftijd. We veerzamelen niet uw naam,, adres en wo
oonplaats en
n ook
niet uw burgerserviccenummer. De
D gegevens worden via het elektron
nisch patiëntendossier ge
estuurd
naar een
n database. Van
V daaruit wordt
w
het do
oorgestuurd naar IQ heallthcare. Gedetailleerde
informattie over de gegevens
g
die worden verzameld en de databases is te vinden in de bijlage
e.
Indien u toestemmin
ng geeft voorr het gebruikk van uw geggevens, zal uw
w fysiotheraapeut uw geggevens
aan IQ healthcare veerstrekken, waarna
w
IQ heealthcare dezze gegevens ten behoevee van het ond
derzoek
zal gebru
uiken. De geggevens word
den verzameeld via een vaan de bestaande databasses voor
kwaliteittsmetingen waarbij
w
de prraktijk van uw fysiotheraapeut is aanggesloten. Ond
deraan deze brief is
een overrzicht van dee databases opgenomen.
o
.
De gegevvens worden
n door IQ healthcare verttrouwelijk en
n volgens dee geldende prrivacywetgevving
behandeeld en verweerkt in een ap
parte databaase. Alleen de
e onderzoekkers die direcct bij dit project
betrokkeen zijn zullen
n de gegeven
ns kunnen inzzien. Nadat uw
u gegevenss door IQ heaalthcare zijn
verwerktt voor het on
nderzoek, zaal IQ healthcaare uw perso
oonlijke gegeevens van haaar systeem
verwijdeeren, zodat de
d uitkomsteen van het on
nderzoek nie
et direct terug te leiden zzijn naar u alss
persoon.
Wat geb
beurt er met de uitkomst van het ond
derzoek?
Nadat uw
w gegevens zijn verwerkt voor het on
nderzoek, zaal IQ healthcaare de uitkom
msten in ano
onieme
overzichten rapporteeren. Met dee gegevens uit
u patiëntendossiers ontwikkelt IQ heealthcare
kwaliteittsindicatoren
n. Dit zijn meeetbare ondeerdelen van de zorg die is verleend.
Deze informatie gebruikt uw fysiiotherapeut maar ook zo
orgverzekeraars om de zo
orgverlening verder
te verbeeteren en u nog
n beter van
n dienst te ziijn. De gegevvens zullen 10 jaar bewaaard worden.

Uw toestemming
Uw fysiottherapeut vraagt aan u toestemming voo
or deelname aan
a het onderrzoek. U bent geheel vrij in het al
dan niet geven
g
van uw
w toestemmingg en u kunt uw
w toestemmin
ng op ieder moment intrekken. Indien u geen
toestemm
ming wenst tee verlenen kun
nt u dit aangeven bij uw fyssiotherapeut. Uw gegevenss zullen dan niet met IQ
healthcarre worden ged
deeld en niet worden gebru
uikt voor het onderzoek.
o

Vragen en
e meer informatie
Meer info
ormatie over het project ku
unt u vinden op
o www.uitko
omstindicatoreen.nl
Indien u nog
n vragen en
n/of opmerkin
ngen heeft kunt u contact opnemen
o
mett uw fysiotherapeut of met de
onderzoeeker van het project,
p
Koen Verburg
V
(e‐maail: Koen.Verb
burg@radboudumc.nl).

Met uw medewerkin
ng bewijst u niet alleen uw
u fysiotheraapeut, maar ook de Nedeerlandse
gezondh
heidszorg een
n dienst. Wee zijn u daarvvoor dankbaaar.

Bijlage Database en
e gegevenssverzamelin
ng
Databasses voor ge
egevensverzzameling
Uw gegevens word
den verzameeld vanuit het
h elektron
nisch patiën
ntendossier en worden
doorgesstuurd naarr één van dee volgende databases:
1. Landelijke database
d
fysiotherapiee van het Ko
oninklijk Ned
derlands Geenootschap
p voor
Fysiotherap
pie (KNGF). Meer informatie over deze datab
base, het do
oel van de database
e welke geegevens hieervoor word
en
den verzame
eld is te vinden op
https://www
w.landelijked
databasefysio
otherapie.nl//

2. Landelijke database
d
vaan de Stichting Keurme
erk Fysiotheerapie: Meeer informatie over
d
deze
database, het doel van de daatabase en welke gegeevens hiervo
oor worden
n
v
verzameld
i te vinden
is
n op https:///www.keurrmerkfysioth
herapie.nl/
3. Landelijke database
d
kw
waliteit van benchmarkk voor paramedici ParaaBench: Me
eer
informatie over deze database,
d
heet doel van de databasse en welkee gegevens hiervoor
h
w
worden
verrzameld is te vinden op
p: http://ww
ww.paraben
nch.nl/
4. Landelijke database
d
kw
waliteit van SpotOnMe
edics: Meer informatie over deze
d
database,
h doel van
het
n de database en welke
e gegevens hiervoor worden verzaameld is
t vinden op https://sp
te
potonmediccs.nl/
Uw fysio
otherapeut kan u verteellen via weelke databasse uw gegevvens wordeen doorgege
even
voor ditt project. Vo
oor het aanleveren van
n de gegeve
ens aan een van deze d
databases vrraagt
uw fysio
otherapeut u ook toesttemming, omdat
o
hier ook
o andere gegevens vvan u worde
en
verzameeld met mo
ogelijk een ander
a
doel.
Gegeven
ns die doorgestuurd worrden voor he
et onderzoekk
Datum waarop
w
u ben
nt behandeld
d
Patientcode, code vaan deze behaandelreeks en
e code waarrop elke behandeling wo
ordt geregistrreerd
Code waaarop uw aan
ndoening is geregistreerd
g
d en of u ben
nt verwezen door een hu
uisarts of spe
ecialist
Geboorttejaar en of u een man off vrouw bentt
Hoe langg u al klachteen heeft, of u andere aan
ndoeningen heeft
h
en of al
a eerder dezze klachten heeft
h
gehad
Behandeelaarcode, prraktijkcode en
e postcode huisnummer van de praktijk
Code van
n het elektro
onisch patiën
ntendossier en
e het versie
enummer
Vragenlijjsten: Gebru
uikte vragenlijst, datum waarop
w
dit is afgenomen en de antwo
oorden die u hebt
gegeven
n
Code van
n uw zorgverzekeraar
Einde beehandeling: datum
d
waaro
op u voor heet laatst bentt geweest, wat
w het resulttaat is, en waat de
reden is voor het sto
oppen van dee behandelin
ng
Aantal patiënten datt geen toesteemming heefft gegeven voor
v
het doorgeven van d
de gegevens

