
Geachte collega,  
 
Een of meer van uw patiënten heeft deelgenomen aan de URinControl studie. Wij benaderen u nu om 
aanvullende informatie te verkrijgen over het zorggebruik van deze patiënte(s). Zij gaven hiervoor 
toestemming (zie bijgevoegde verklaring). 
 
Waarom vragen we gegevens op? 
Deelneemsters vulden tijdens de studie verschillende vragenlijsten over het zorggebruik in. Dit betrof 
met name de frequentie van bezoeken (aan alle specialismen) en globaal zorggebruik. Het 
dossieronderzoek geeft meer informatie over de ontvangen behandeling bekeken vanuit een medisch 
perspectief, bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan de huisarts specifiek voor incontinentie en het 
onderscheid tussen behandeling door POH en huisarts. 
 
Wat vragen we van u?  
We verzoeken u om een uitdraai te maken van het journaal vanaf 6 maanden voor datum van inclusie tot 
12 maanden daarna. Verder heeft het onze voorkeur dat de uitdraai zo compleet mogelijk is en dus niet 
al gefilterd op ICPC-code. Op deze manier hopen wij zo min mogelijk zorggebruik te missen.  
 
Wat doen wij met de gegevens? 
Allereerst controleren wij of de verstrekte gegevens geanonimiseerd zijn. Zo nodig verwijderen wij 
persoonsgegevens bij ontvangst. Alleen het deelnemersnummer is voor ons van belang. 
Uit de uitdraai halen wij alle gegevens die mogelijk met incontinentie(zorg) te maken hebben. Denk 
daarbij aan (telefonische of e-)consulten, voorgeschreven behandelingen en verwijzingen. Deze 
gegevens worden toegevoegd aan de al bestaande database van onze studie. 
 
Hoe deze dossier informatie veilig overdragen?  
We verzoeken u de uitdraai per post aan te leveren. Instructies voor het correct verzenden kunt u op de 
achterkant van deze brief vinden. Mocht u bezwaren hebben tegen het versturen van deze informatie, 
dan kan ik (Joris) bij u in de praktijk langskomen om de data direct vanuit uw HIS in te voeren in onze 
database.  
 
We zijn erg dankbaar voor uw medewerking. Als blijk hiervan willen wij u een vergoeding vanuit de 
onderzoeksgroep aanbieden van €7,50 als waardebon. U kunt per e-mail aangeven of u dit aanbod wilt 
aannemen. 
 
Mocht u na het lezen van de instructies hieronder nog vragen hebben, of wenst u dat ik bij u in de 
praktijk langskom voor het invoeren van de data, neemt u dan contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens Anne Loohuis, Nienke Wessels en Marco Blanker, 
 
Joris Hein  
Student onderzoeker Huisartsgeneeskunde UMCG 
j.h.c.hein@umcg.nl  
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Instructies aanleveren uitdraai 
> Zorg ervoor dat het journaal overzicht informatie laat zien vanaf 6 maanden voor de 
aangeleverde inclusie datum tot 12 maanden daarna 
> Controleer of het overzicht compleet is (inclusief medicatie, diagnostiek, …) 
> Print dit overzicht 
> Knip de bovenste balk persoonsgegevens van het dossier om deze te anonimiseren  
> Schrijf de postcode van uw huisartspraktijk en het aangeleverde patiëntnummer op het 
dossier  
> Verstuur de uitdraai per post naar: 
 
UMCG, afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde 
t.a.v. URinControl studie 
HPC FA 21 
Antwoordnummer 253 
9700 VB Groningen 

 
 


