Effectiviteitsscan - 2e vragenlijst
versie 1.0 november 2017

Rubriek 1

Evaluatie na effectiviteitsscan

1. Op welke wijze heeft u de PDCA cirkel ingezet n.a.v. de uitkomsten, adviezen en aanbevelingen
welke gegeven zijn na afloop van de effectiviteitsscan?
2. Welke concrete maatregelen heeft u in uw praktijk genomen om de gewenste
verander-/verbeteracties te realiseren?
3. Hebben de maatregelen reeds tot het/de gewenste effect(en) geleid?
Zo ja, welk(e) effect(en)?

Rubriek 2

Patiëntenpopulatie

4. Zijn er wijzigingen opgetreden i.r.t. de eerder door u geselecteerde 5 behandelindicaties
(gekoppeld aan de 4 cijferige VNZ-codering)?
Zo ja, welke?
5. Zijn er de laatste 6 maanden wijzigingen opgetreden i.r.t. de door u gebruikte praktijk-, netwerkof richtlijn specifieke behandelprotocollen?
Zo ja, welke?
6. Kunt u deze recent gewijzigde behandelprotocollen aan ons toezenden?

Rubriek 3

Behandelinformatie

7. Kunt u een overzicht geven van het aantal patiënten dat de laatste 6 maanden is behandeld
aan de onder vraag 4. genoemde behandelindicaties?
8. Kunt u een overzicht geven van het behandelgemiddelde behorende bij de indicaties, welke
u heeft benoemd bij vraag 4.?
9. Wat is het % aan patiënten die qua behandelaantallen of tijdspad langer behandeld worden dan
waarin het behandelprotocol voorziet?
10. Heeft u binnen de praktijk de afgelopen 6 maanden iets gedaan met de uitkomsten van vraag 8.
en vraag 9.?
Zo ja, op welke wijze?
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Rubriek 4

Klinimetrie

11. Maakt u bij de indicaties bedoeld onder vraag 4. systematisch gebruik van klinimetrie?
Zo ja, op welke wijze?
12. Heeft u binnen de praktijk de afgelopen 6 maanden iets gedaan met de door u verkregen
uitkomsten? Zo ja, op welke wijze?
13. Heeft u met een andere praktijk de laastste 6 maanden iets gedaan met de door u
verkregen uitkomsten?
Zo ja, op welke wijze?

Rubriek 5

Effectiviteit

14. Heeft de praktijk systematisch inzicht verkregen over de behandelresultaten gedurende de
afgelopen 6 maanden als het gaat om de 5 meest voorkomende behandelindicaties?
- In relatie tot:
a. behandelaantallen;
b. behandelgemiddelden per fysiotherapeut;
c. resultaten per gebruikt meetinstrument;
d. afwijkingen van het behandelprotocol.
15. Heeft de praktijk de bovengenoemde behandelresultaten intern geëvalueerd?
16. Heeft dit geleid tot aanpassingen in de geleverde of te leveren zorg?

Rubriek 6

Keuze van de behandelindicaties t.b.v. de dossiertoets

17. Zijn er bij u in de praktijk nog behandelindicatie(s) die u, op grond van specialisme of
als onderdeel van een zorginnovatief traject, zou willen voordragen om te gebruiken
tijdens de dossiertoets?
- Zo ja, welke indicatie(s)?
- Wat is het aantal patiënten dat u behandeld heeft behorende bij deze indicaties?
- Beschikt u voor deze indicatie(s) over een behandelprotocol?
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