Rapportages van dit project
IQ healthcare ontvangt driemaal per jaar gegevens van de deelnemende praktijken. Deze verwerken
zij en maken hierover de onderstaande rapportages.
Rapportage aan de deelnemende praktijken voor interne kwaliteitsverbetering:
Iedere praktijk die deelneemt ontvangt driemaal een rapportage. Praktijken die als netwerk
deelnemen krijgen ook een netwerkrapportage. De rapportage bevat op praktijkniveau een overzicht
van het aantal fysiotherapeuten dat deelneemt aan de pilot en hoeveel behandelepisodes van
patiënten met COPD en lage rugklachten zijn aangeleverd. Van deze behandelepisodes wordt (per
fysiotherapeut én op praktijkniveau) inzichtelijk gemaakt hoeveel behandelepisodes zijn afgerond,
hoeveel meetinstrumenten zijn ingevuld en wat de scores op de meetinstrumenten zijn.
In de rapportages worden de scores op meetinstrumenten vergeleken met de data van de andere
deelnemende praktijken. Deze data zal echter nooit herleidbaar zijn naar individuele patiënten of
andere fysiotherapeuten/praktijken. Op deze data zullen verschillende analyses worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld om te corrigeren voor verschillen tussen patiëntengroepen (bijvoorbeeld acute
patiënten versus chronische patiënten) in de praktijk. Deze rapportage bevat daarnaast ook
informatie over klinisch relevante verschillen van scores en hoe u de resultaten kunt interpreteren. U
kunt deze rapportage gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering.
Rapportages voor subsidieverstrekkers:
Daarnaast worden rapportages gemaakt die naar de subsidiegevers (CZ en DFZ) worden gestuurd,
conform de afspraken die u met hen heeft gemaakt. Deze rapportages bevatten informatie over het
meetproces: gegevens over het aantal praktijken en fysiotherapeuten dat data heeft aangeleverd.
Daarnaast zal per praktijk en fysiotherapeut inzichtelijk worden hoeveel (afgeronde)
behandelepisodes van patiënten met lage rugklachten en COPD zijn aangeleverd en hoeveel
meetinstrumenten zijn afgenomen. Daarnaast ontvangen zij de analyses van de meetinstrumenten,
zoals analyses van de scores en de verschillen daartussen. We geven verschillen op uitkomsten weer
tussen praktijken/netwerken, waarbij individuele patiënten/fysiotherapeuten/praktijken/netwerken
nooit herleidbaar zullen zijn.
Publieke eindrapportage:
Aan het eind van het project zal een openbare eindrapportage van de pilotresultaten verschijnen.
Deze rapportage bevat informatie over de analyses op de aangeleverde data en de
meetinstrumenten. Naast het aantal metingen zullen bijvoorbeeld de gemiddelde verschilscores op
de instrumenten worden weergegeven. Daarnaast zal de eindrapportage ook kwalitatieve gegevens
bevatten, bijvoorbeeld over de ervaringen van patiënten ten aanzien van het invullen van de
meetinstrumenten en de ervaringen van de fysiotherapeuten ten aanzien van het gebruik van de
meetinstrumenten. In dit rapport zullen individuele
patiënten/fysiotherapeuten/praktijken/netwerken nooit herleidbaar zijn. Dit rapport zal openbaar
toegankelijk worden.

