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oktober 2021
Beste medewerkers,
Jullie organisatie doet mee als peilstation binnen het programma Leren
van data. In deze eerste nieuwsbrief willen we je graag informeren over
de voortgang van het onderzoek.

De peilingen
De huidige peilingen richten zich op het juist gebruik van psychofarmaca
en het juist gebruik van antibiotica bij urineweginfecties en lage
luchtweginfecties. De meetperiode loopt dit najaar tot 3 maanden na
starten. In onderstaande figuren is te zien dat alle types zorg goed zijn
vertegenwoordigd in de huidige peilingen en dat de meeste organisaties
data gaan aanleveren over beide onderwerpen.

Wat is de stand van zaken?
Inmiddels zijn bijna alle 23 vakgroepen door ons getraind. Tot nu toe
hebben we reeds van 12 deelnemende vakgroepen 222 formulieren
LLWI/UWI en 530 formulieren psychofarmaca binnen gekregen. We hopen
er nog veel meer te ontvangen.
Tips and tricks
Probeer de vragenlijst direct in te vullen door op NU te klikken.
Verschijnt bij psychofarmaca geen pop-up en heb je de afgelopen
24 uur geen formulier ingestuurd? Gebruik dan de algemene term
'psychofarmaca' in het veld beleid.
Hulp nodig? Bekijk de handleiding in Ysis (via de help-functie in het
menu).
Vergeet niet je berichten te lezen. Daar vind je de reminders.
Kijk onder het tabblad Wetenschap bij de peilstations of er nog
formulieren open staan.
Maak goede afspraken over wie de formulieren in de waarneming
invult!

Spiegelinformatie
Welke spiegelinformatie over jullie voorschrijfgedrag zouden jullie van
ons willen ontvangen? Heb je speciale wensen? Laat het ons weten!
Hieronder zie je enkele voorbeelden van spiegelinformatie. Stuur een
mail naar dr. Karlijn Joling, projectleider: k.joling@amsterdamumc.nl.
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