heelkunde

Onderzoek naar kwaliteit van leven bij
darmkanker (DICA kwaliteitsmonitor)
In deze folder leest u informatie over een
onderzoek welke op dit moment bij ons loopt.
Het doel van dit onderzoek is om de effecten
van uw behandeling te meten. Chirurgen
willen graag van u weten hoe u de
behandeling heeft ervaren en welk effect deze
heeft gehad op uw leven. Daarvoor is het
belangrijk te weten hoe het nu met u gaat.
Met deze informatie kunnen artsen de
kwaliteit van hun zorg verbeteren. U kunt de
vragen van het onderzoek digitaal invullen.
Het is daarom van belang dat u in bezit bent
van een mailadres desnoods van u naaste
familie, bij het eerst volgende bezoek in het
Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is het
mailadres van belang

Hoe verloopt het onderzoek?

U heeft van ons 2 folders ontvangen, waarin
beschreven staat hoe het onderzoek verloopt
binnen ZGT en in de andere folder leest u de
algemene informatie van het
onderzoeksinstituut DICA.
Het onderzoek bestaat uit 4 meetmomenten
welke digitaal plaatsvinden. U krijgt een
uitnodigingsbrief van DICA waarop informatie
en inloggegevens staan waarmee u de
vragenlijst kunt vinden en invullen.

Meetmoment 1 (voor de operatie)

De 1e meting (waarbij u wordt begeleid) vindt
plaats na het gesprek met de anesthesist en
de fast-track verpleegkundige. Op dat
moment krijgt u de uitnodigingsbrief
overhandigd en kunt u met behulp van een
iPad die wij in ons bezit hebben de vragenlijst
invullen. U bent nu geregistreerd bij DICA.
Na de operatie willen wij u weer vragen hoe
het met u gaat. Dit middels 3 meetmomenten
waarvoor u digitaal wordt uitgenodigd via uw
persoonlijke mail.

Meetmoment 2 (6 maanden na de
operatie)

DICA benadert u via uw mailadres voor het
volgende meetmoment. U kunt dit
meetmoment ook op de polikliniek Chirurgie
middels een iPad (die wij op de poli
beschikbaar stellen) invullen na de controle
afspraak met de chirurg/verpleegkundig
specialist

Meetmoment 3 (12 maanden na de
operatie)

DICA benadert u via uw mailadres voor het
volgende meetmoment. U kunt dit
meetmoment ook op de polikliniek Chirurgie
middels een iPad (die wij op de poli
beschikbaar stellen) invullen na de
controleafspraak met de
chirurg/verpleegkundig specialist.

Meetmoment 4 (18 maanden na de
operatie)

DICA benadert u via uw mailadres voor het
volgende meetmoment. Dit moment vindt
buiten uw controle afspraken om. En zal dan
ook thuis digitaal ingevuld moeten worden.

Heeft u vragen?

Bel dan gerust naar 088-5700010 of stuur
een e-mail naar dica-servicedesk@mrdm.nl
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