Centrum voor kwaliteit
Orthopedie

U krijgt binnenkort een orthopedische operatie, of u bent al geopereerd. Om goed te kunnen meten wat
het effect van de ingreep is, heeft u een afspraak gekregen in ons centrum voor kwaliteit. In deze folder
leest u hier meer informatie over.

Wat is het centrum voor kwaliteit binnen orthopedie?
In het centrum voor kwaliteit binnen orthopedie verzamelen wij gegevens over uw functioneren vóór en
na uw operatie. Dit doen wij om het effect van de behandeling in kaart te brengen. Daarmee kunnen wij
de kwaliteit van onze zorg verbeteren, zodat wij onze patiënten de beste zorg kunnen bieden.

Tijdens uw afspraak in het centrum voor kwaliteit vragen wij
u een aantal vragenlijsten in te vullen. Daarnaast meten wij
de beweeglijkheid van uw gewricht en de kracht van
bepaalde spiergroepen. Het kan voorkomen dat wij speciale
apparatuur hiervoor gebruiken, bijvoorbeeld de Biodex. Met
deze metingen kunnen wij het verschil in beweeglijkheid en
kracht vóór en na uw operatie bekijken. Dit verschil zegt
iets over het effect van de behandeling.

Waarvoor is het verzamelen van gegevens nodig?
Met deze gegevens kunnen wij:
•

analyses uitvoeren

•

de screening voor de noodzaak van een operatie verbeteren

•

de voorbereiding van een behandeling verbeteren, zodat u goed door de ziekenhuisperiode heen
komt en sneller kan herstellen

•

het effect van de behandeling in kaart brengen

Uw afspraken
In totaal krijgt u van ons 4 afspraken voor het centrum voor kwaliteit, waarvan 3 bezoeken noodzakelijk
zijn:
•

1e afspraak: voorafgaand aan uw operatie
Deze afspraak is in combinatie met uw afspraak op het opnameplein en het invullen van een
vragenlijst. Voorafgaand aan uw afspraak op het opnameplein kunt u naar uw afspraak in het
centrum van kwaliteit komen
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•

2e afspraak: 3 of 6 maanden na uw operatie
Afhankelijk van de soort operatie, krijgt u 3 of 6 maanden na de operatie een vragenlijst via email toegestuurd. Deze kunt u thuis in uw eigen tijd invullen. Ook krijgt u een uitnodiging voor
een afspraak in ons centrum voor kwaliteit.

•

3e afspraak: 12 maanden na uw operatie
Deze afspraak in ons centrum voor kwaliteit wordt gecombineerd met uw controleafspraak op de
polikliniek. Ook ontvangt u via e-mail een vragenlijst. Deze kunt u voorafgaand aan uw afspraak
thuis invullen.

•

4e afspraak: 24 maanden na uw operatie.
Na 24 maanden krijgt u een laatste vragenlijst toegestuurd via e-mail. Deze kunt u thuis in uw
eigen tijd invullen. U hoeft nu niet naar ons centrum voor kwaliteit te komen

Toestemming
Met de gegevens die wij verzamelen willen wij ook wetenschappelijk onderzoek doen. Dat noemen we
‘nader gebruik’. Hiervoor hoeven we geen extra gegevens te verzamelen, maar vragen we u wel om uw
toestemming. U ontvangt hiervoor een toestemmingsformulier bij uw afsprakenbrief of in het centrum
voor kwaliteit.

Uw vragen
Heeft u vragen over de informatie in deze folder of over uw afspraak in het centrum voor kwaliteit binnen
orthopedie? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek orthopedie:
•

telefoonnummer 072 - 548 2500
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