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Patiënten informatie dataverzameling 

 

Uw fysiotherapeut neemt deel aan een onderzoek voor het meten van de resultaten van de 

fysiotherapeutische behandeling. Uw fysiotherapeut werkt hierdoor mee aan het inzichtelijk maken en 

verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door IQ healthcare, 

onderdeel van het Radboudumc, en loopt tot juli 2019. 

 

Wat betekent dit voor u?  

Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft IQ healthcare gegevens nodig van patiënten die een 

behandeling fysiotherapie hebben ondergaan. Wij zullen hiervoor enkele gegevens uit uw 

patiëntendossier gebruiken. Er verandert door het onderzoek niets aan de behandeling en begeleiding 

door uw fysiotherapeut.   

 

Welke gegevens uit mijn dossier zijn nodig?  

De gegevens die nodig zijn uit uw dossier zijn onder andere: de duur van de klacht, het te verwachten 

resultaat en de scores op de door u ingevulde vragenlijsten. Persoonsgegevens die we uit uw dossier 

gebruiken zijn uw geslacht en leeftijd. We verzamelen niet uw naam, adres en woonplaats en ook niet 

uw burgerservicenummer. Indien u hiervoor toestemming geeft, zal uw fysiotherapeut uw gegevens 

aan IQ healthcare verstrekken, waarna IQ healthcare deze gegevens ten behoeve van het onderzoek zal 

gebruiken. De gegevens worden door IQ healthcare vertrouwelijk en volgens de geldende 

privacywetgeving behandeld en verwerkt in een aparte database. Nadat uw gegevens door IQ 

healthcare zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare uw persoonlijke gegevens van haar 

systeem verwijderen, zodat de uitkomsten van het onderzoek niet direct terug te leiden zijn naar u als 

persoon.  

 

Wat gebeurt er met de uitkomst van het onderzoek?  

Nadat uw gegevens zijn verwerkt voor het onderzoek, zal IQ healthcare de uitkomsten in anonieme 

overzichten rapporteren. Met de gegevens uit patiëntendossiers ontwikkelt IQ healthcare 

kwaliteitsindicatoren. Dit zijn meetbare onderdelen van de zorg die is verleend. Deze informatie 

gebruikt uw fysiotherapeut maar ook zorgverzekeraars om de zorgverlening verder te verbeteren en u 

nog beter van dienst te zijn.  

 

Uw toestemming 

Uw fysiotherapeut vraagt aan u toestemming voor deelname aan het onderzoek. U bent geheel vrij in 

het al dan niet geven van uw toestemming en u kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. 

Indien u geen toestemming wenst te verlenen dan zullen uw gegevens niet met IQ healthcare worden 

gedeeld en niet worden gebruikt voor het onderzoek. 

 

Vragen en meer informatie  

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.uitkomstindicatoren.nl Indien u nog vragen 

en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut. Met uw medewerking 

bewijst u niet alleen uw fysiotherapeut, maar ook de Nederlandse gezondheidszorg een dienst. We zijn 

u daarvoor dankbaar. 

 

http://www.uitkomstindicatoren.nl/

