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Informatie voor deelnemers van het onderzoek: De Juiste Patiënt op de Juiste Plaats 
 
Start: oktober 2013 
Eind: oktober 2014 
 
 
Wat is het doel van het onderzoek? 
Wij willen onderzoeken of de afspraken over zorg voor diabetespatiënten die in de regio 
gemaakt zijn tussen de huisartsenpraktijken en het ziekenhuis verbeterd kunnen worden.  
 
 
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch dossier (computer) waar alleen 
de behandelaar toegang toe heeft. Tijdens het consult worden de gegevens over de diabetes 
genoteerd. Daarnaast hebben velen op eigen verzoek toegang tot het Digitaal Logboek, 
waarmee thuis het elektronisch medisch dossier ingezien kan worden. Zie verder op deze 
website. 
 
Wij gaan dit elektronisch dossier verbeteren door een signaal te geven in het elektronische 
medisch dossier. Hierdoor kunnen behandelaars nog sneller beoordelen wat het risico is op 
het ontstaan van eventuele complicaties. Het signaal bevat ook een advies of de 
diabetespatiënten onder behandeling zijn bij de voor hun situatie meest geschikte  
behandelaar.  
 
Om de werking van het signaal goed te kunnen beoordelen verschijnt vanaf de start van het 
onderzoek bij de ene helft van de deelnemers wel een signaal in het dossier en bij de andere 
helft niet. We verdelen daarom alle deelnemende huisartsen en internisten via loting in 2 
groepen.  
 
Indien de huisarts of internist behoort tot de ‘signaal-groep’  zal de hij/zij dit signaal met de 
diabetespatiënt bespreken op het spreekuur. Daarna wordt er samen besloten hoe en waar 
de deelnemer de diabetes behandeling wilt vervolgen. Het signaal is een advies, maar er 
hoeft dus niets te veranderen.  
 
Wat wordt er van de deelnemers verwacht? 
Allereerst wordt in oktober 2013 schriftelijk toestemming gevraagd aan de huisartsen, 
internisten en de deelnemers of zij aan dit onderzoek willen meewerken en of de 
onderzoeker twee keer een aantal medische gegevens mag opvragen. De eerste keer aan 
het begin van het onderzoek in oktober 2013 en de tweede keer na een jaar. 
 
Daarnaast vragen wij aan iedereen om twee keer, één keer aan het begin van het onderzoek 
en één keer aan het eind een korte vragenlijst in te vullen met vragen of de deelnemer 
tevreden is over de zorg die hij/zij ontvangt op dat moment. 
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Wat gebeurt er met de gegevens? 
De gegevens zullen anoniem onder een code worden opgeslagen. Alleen de onderzoeker 
kent deze code. De gegevens worden alleen gebruikt om te beoordelen of men de zorg op 
de juiste plaats krijgt (en waarom wel of niet), hoe die zorg uitpakt (diabetesmedicijnen en 
waarden) en hoe de tevredenheid hierover is. Verder zullen de gegevens nergens anders 
voor gebruikt worden en heeft niemand anders toegang tot deze gegevens.  
 
De uitkomsten van dit onderzoek zal later kenbaar worden gemaakt via de huisartsen en de 
internisten. 
 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onderstaande. 
 
Maaike Ronda,  
Huisarts-in-opleiding en onderzoeker te UMCU 
 
Telefoonnummer: 088-75 68608 (dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00-14.00) 
Of via email: m.c.m.ronda@umcutrecht.nl 
 
 
Verdere onderzoeksteam: 
Drs. L.A. Boom, medisch directeur Stichting Diamuraal en huisarts 

Dr. L.T. Dijkhorst-Oei, internist in het Meander Medisch Centrum 
Prof. dr. G.E.H.M. Rutten, huisarts en hoogleraar diabetologie te UMCU 
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