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Nieuwe informatie brief voor patiënten  

Als gevolg van de nieuwe privacy wetgeving hebben wij onze informatiebrief aan 

patiënten aangepast. De nieuwe versie kunt u vinden op de site middels de volgende 

link. Wij vragen  u per direct deze informatiebrief beschikbaar te stellen aan 

deelnemende patiënten. Patiënten die deelnemen moeten expliciet toestemming geven 

voor gegevens voor deelname. Als de patient toestemming geeft, vinkt u dit aan in 

zijn/haar EPD. De EPD-leveranciers hebben deze optie geïnstalleerd. Wanneer u de 

toestemmingsvink niet kunt vinden adviseren wij om contact op te nemen met uw EPD-

leverancier. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Aanlevering data 

Wij hebben verschillende vragen ontvangen over de het aanleveren van de data. 

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een verwerkerovereenkomst met de 4 

databases van waaruit de data kan worden aangeleverd (SpotOnMedics, Parabench 

(intramed), Landelijke Database Fysiotherapie (KNGF) of de Landelijke Database 

Kwaliteit (Keurmerk)). U ontvangt binnen 2 weken een email waarin u kunt aangeven 

via welke database uw data kan worden verstuurd voor dit project. Vervolgens 

ontvangen wij de de data en kunnen wij deze gaan analyseren en een terugkoppeling 

geven.   

 

Wil jij feedback geven op de nieuwe KNGF richtlijn COPD?  

De conceptversie van de nieuwe richtlijn COPD zal rond februari 2019 af zijn en door 

verschillende betrokken partijen voorzien worden van commentaar. Deze partijen zijn 

onder andere de VvOCM, het NHG en het Longfonds. Verder krijgt u als  fysiotherapeut 

ook de mogelijkheid om de conceptrichtlijn te lezen en feedback te geven. Indien u 

geïntereseerd bent kunt u mail sturen naar de projectleider van het KNGF, Hilde 

Vreeken, via het volgende mailadres: H.Vreeken@kngf.nl. U ontvangt van het KNGF 

meer informatie over de procedure voor deze feedbackronde.  

 

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 zijn, kunt altijd 

contact opnemen met ons via uitkomstindicatoren.iqh@radboudumc.nl  

 

Scholingsdagen COPD en lage rug  

Op woensdag 5 en donderdag 6 september hebben we twee scholingsdagen 

georaniseerd als dank voor jullie bijdrage aan deze pilot. Tijdens de scholingsdagen zijn 

er verschillende workshops en discussierondes georganiseerd die in het teken stonden 

van klinimetrie en uitkomstmetingen in de eerstelijnsfysiotherapie. Wij hebben enorm 

genoten van deze interactieve cursusdagen en zijn erg blij met de mooie opkomst. 

Onderaan de nieuwsbrief kunt u enkele foto’s zien van de scholingsdagen.  

 

Mede namens het gehele onderzoeksteam wens ik u veel succes met de 

Alle informatie 

kunt u ook vinden 

op onze website  

 

 

 

Kunt u deze 

nieuwsbrief 

verspreiden onder 

uw collega’s in de 

praktijk?  
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dataverzameling!  

 

Koen Verburg  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


