
��e v�elt � �i��? 
��e ervaart � �� �e�an�eling?
In deze folder vindt u informatie over het meten van 
de uitkomsten en ervaringen van zorg; door u als patiënt. 

�aarv��r ��r�en �ijn ant���r�en ge�r�i�t? 
��e �it �et �et �e �riva��?

Alleen uw behandelend arts kan uw antwoorden zien en deze met u bespreken tijdens 
uw (telefonisch) consult. Uw antwoorden worden geanonimiseerd voordat ze gebruikt 
worden voor: 

• Verbeterinformatie voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. 
 Bijvoorbeeld het onderling vergelijken van de kwaliteit van leven scores van 
 verschillende ziekenhuizen, zodat ze van elkaar kunnen leren.
 
• Het leveren van (beleids)informatie aan patiëntenorganisaties, overheid 
 en toezichthouders. 
 Bijvoorbeeld het aanscherpen van richtlijnen voor behandelingen zodat ze zijn  
 afgestemd op de behoeften van de patiënt.

• Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor patiënten. 
 Bijvoorbeeld het openbaar maken van de scores op kwaliteit van leven voor 
 verschillende ziekenhuizen.  

• Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars. 
 Bijvoorbeeld voor het maken van prijsafspraken tussen ziekenhuizen en 
 zorgverzekeraars op basis van de kwaliteit van de geleverde zorg.

• Wetenschappelijk onderzoek. 
  Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten die meten 
 wat voor de patiënt belangrijk is.

Uw antwoorden hebben geen invloed op uw behandeling of de uitslag ervan.

�ati�nten��l�er



vragenlijsten
Via digitale vragenlijsten wordt uw kwaliteit van leven in kaart gebracht. De vragenlijsten 
zijn gericht op uw dagelijks functioneren, kwaliteit van leven en uw gezondheid in relatie 
tot uw klachten. Gedurende uw behandeltraject vragen we u dezelfde vragenlijst een aan-
tal keer in te vullen.

Werkwijze vragenlijst
U ontvangt een brief met een link naar de vragenlijst. Hierin vragen we naar uw email-
adres. Gedurende uw behandeltraject ontvangt u meerdere uitnodigingen via uw 
emailadres om de vragenlijst in te vullen. 

Ben ik verplicht om de vragenlijst in te vullen? 
U bent niet verplicht om de vragenlijst in te vullen. Wij willen u er op wijzen dat het in-
vullen van de vragenlijst belangrijke informatie geeft aan uw arts voor uw behandeling.

Ik krijg dezelfde vragenlijst meerdere keren opgestuurd, klopt dat?
Dit klopt. Om uw uitkomsten goed in kaart te kunnen brengen, ontvangt u de vragen-
lijst op meerdere momenten. 

De vragen zijn niet precies op mijn situatie van toepassing; wat moet ik doen?
Soms kan het zijn dat een vraag lastig te beantwoorden is omdat deze niet precies op 
uw situatie aansluit. Probeert u de vraag toch te beantwoorden door het antwoord te 
kiezen dat het beste past bij uw situatie. 

Ik mis de optie ‘niet van toepassing’ in de vragenlijst. 
De vragenlijsten zijn door onderzoekers ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht, 
hierdoor  bevatten ze niet altijd de optie: ‘niet van toepassing’. Probeert u de vraag 
toch te beantwoorden door het antwoord te kiezen dat het beste past bij uw situatie.

Ik weet niet zeker of mijn vragenlijst goed is verstuurd.
Bij technische problemen tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u contact opne-
men met de servicedesk via 088-57 000 20 of dica-servicedesk@mrdm.nl. Voor vragen 
of opmerkingen over uw eigen behandeling kunt u terecht bij uw arts.

Vult de arts ook in wat hij doet?
Jazeker, ook de arts vult uitgebreide vragenlijsten in over de zorg van de patiënt. Het 
gaat om: medische gegevens, de diagnose, de behandeling en de uitkomst van de be-
handeling. Artsen registreren bijvoorbeeld: het stadium van de ziekte, eventuele com-
plicaties tijdens de behandeling en of de patiënt genezen is. Ten aller tijde bewaakt uw 
arts de privacy van de patiënt. De gegevens zijn om die reden geanonimiseerd.

Wie maakt de vragenlijsten? Wie verstuurt de vragenlijsten?
De vragenlijsten zijn ontwikkeld door wetenschappers. De Dutch Institute for Clinical 
Auditing (DICA) vraagt de vragenlijsten uit via een registratiesysteem. Hier worden  
zowel de gegevens van de arts als patiënt in een vast format geregistreerd. De regis-
traties worden altijd ontwikkeld in samenwerking met artsen en de patiëntenvereni-
ging. Het doel van de registraties is om inzicht te geven in de kwaliteit van de medische 
zorg. Door de gegevens anoniem te vergelijken kunnen Nederlandse ziekenhuizen van  
elkaar leren en zo de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. 

Tijdens uw behandeling vertellen artsen u of de behande-
ling medisch naar verwachting verloopt. Maar wat vindt u 
hier zelf van? Hoe heeft u de behandeling ervaren? Is uw 
kwaliteit van leven verbeterd? Ervaart u nog klachten? Zo 
ja, op welke gebieden? 

Zowel uw ervaringen als de medische gegevens zijn be-
langrijk voor artsen. Door de scores op kwaliteit van leven 
van bepaalde groepen patiënten te verzamelen wordt 
inzicht verkregen op de kwaliteit van de zorg. Hierdoor 
kan de zorg nog verder verbeteren. In de toekomst ziet 
u, voorafgaand aan uw eigen behandeling, de uitkomsten 
van die behandeling vanuit het perspectief van de patiënt. 
U bent beter voorbereid om samen met uw arts voor het 
best mogelijke behandeltraject te kiezen.


