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Om bij te houden hoe het met jouw gezondheid en herstel gaat na je operatie, vragen wij je
(een aantal dagen) voor iedere (controle)afspraak een korte digitale vragenlijst in te vullen. Je
krijgt vragen over je fysieke, sociale en mentale gezondheid. Met de ingevulde vragenlijst kan
jouw behandelend arts je herstel volgen en het polibezoek goed voorbereiden.
Vragenlijsten met behulp van Computer Adaptief Testen
Vragenlijsten bevatten vaak veel vragen, ook vragen die niet relevant zijn voor jouw situatie.
Daardoor wordt het invullen van de vragenlijsten vaak als belastend ervaren. Er is daarom een
nieuwe techniek ontwikkeld om vragenlijsten zo kort mogelijk te houden; Computer Adaptief
Testen (ofwel CAT). Dat wil zeggen dat de vragen die gesteld worden, door de computer worden
geselecteerd op basis van het antwoord dat je hebt gegeven op de vorige vraag. Door deze
manier van vragen stellen, vul je enkel de vragen in die voor jou relevant zijn en ben je korter
bezig met het invullen van de vragenlijst.
Deze manier van vragenlijsten afnemen is in de Nederlandse gezondheidszorg nog nieuw en
volop in ontwikkeling. Binnen het ETZ nemen we daarom binnen een proefperiode (maart t/m
juni 2018) op deze manier vragenlijsten bij patiënten af om te ervaren hoe het jou als patiënt
bevalt om op deze manier vragenlijsten in te vullen en hoe artsen het gebruik van de resultaten
tijdens de behandeling ervaren. Na afloop van de proefperiode wordt geëvalueerd en gekeken
of en hoe Computer Adaptief Testen verder ingezet kan worden.
Werkwijze
Een medewerker van het ziekenhuis vraagt je om je e-mailadres. Op dit mailadres ontvang je
een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Je vult de vragenlijsten thuis digitaal in via een
beveiligde website. Hier worden jouw gegevens veilig bewaard en jijzelf en jouw behandelend
arts kunnen hierin de resultaten bekijken.
Aan het begin van de vragenlijst word je gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen. Dat
is een bevestiging dat je alle informatie die is gegeven over de vragenlijsten hebt begrepen en
akkoord gaat met het gebruik van de resultaten uit de vragenlijsten voor jouw behandeling.
Meer informatie
Dit project wordt gefinancieerd vanuit het CZ-fonds. Wil je meer weten over Computer Adaptief
Testen? Neem contact op met Laura Pijnenburg (lm.pijnenburg@etz.nl), projectleider CAT.

