Geachte huisarts,
Geachte student (huisarts-)geneeskunde,

Bij deze wordt u vriendelijk uitgenodigd uw feedback te geven op een E-learning website voor
instructievideo’s over het elektrisch medisch dossier (EMD) CareConnect. Deze E-learning website kan u
vinden via volgende link: www.playtoconnect.be
De E-learning kadert binnen een vierdelig wetenschappelijk onderzoeksproject naar instructievideo’s als
onderwijsmethode om het optimaal gebruik van het EMD aan te leren.
In een deelstudie van dit project, genaamd ‘Ondersteuning bieden aan huisartsen om beter met het
elektronisch medisch dossier te leren werken: implementatie en evaluatie van online instructievideo’s in de
huisartsenpraktijk’, wordt een pilootontwerp gemaakt voor het implementeren en laten evalueren van
EMD-instructievideo’s in de huisartsenpraktijk. Vanuit dit pilootontwerp wordt vervolgens een praktische
toepassing gerealiseerd, namelijk een E-learning. Het pilootontwerp willen we laten evalueren aan de hand
van uw feedback op deze E-learning. Daarom schrijven we u aan, de huisarts of student die uiteindelijk
gebruik zal maken van deze online onderwijstool. Aan de hand van uw feedback kan het pilootontwerp
voor een eerste maal geëvalueerd worden.
De bedoeling is dat u na het lezen van deze informatiebrief de E-learning, een website te bereiken via
bovenstaande link, gaat verkennen: u bekijkt wat de E-learning te bieden heeft, hoe deze is opgebouwd
(structuur, weergave, e.d.) en u bekijkt enkele aangeboden instructievideo’s (waar gewenst kan u ook
feedback geven op deze instructievideo’s).
Uiteindelijk geeft u een beoordeling van de E-learning website aan de hand van een online vragenlijst die u
terugvindt op de startpagina. Deze vragenlijst polst naar uw feedback op verschillende aspecten van de Elearning en verloopt volledig anoniem. Alle anonieme feedbackgegevens worden vervolgens verzameld,
verwerkt en geanalyseerd in de wetenschappelijke studie.
Het doorlopen en beoordelen van de E-learning zal een geschatte tijd van 30min. in beslag nemen.
Met uw deelname aan dit onderzoek werkt u mee aan een project dat de kwaliteitsverbetering van
gegevensregistratie in het EMD door Vlaamse huisartsen beoogt. Mogelijks zal uw gegevensregistratie
reeds verbeteren na het bekijken van de aangeboden instructievideo’s en haalt u op die manier reeds
voordeel uit uw deelname aan dit onderzoek.
Daarnaast willen we u erop wijzen dat het mogelijk is deze E-learning te doorlopen zonder vervolgens
feedback erop te geven. Deelname aan het onderzoek verloopt geheel vrijwillig.
Indien u deelneemt aan het onderzoek en de vragenlijst invult wordt na het invullen ervan verzocht een
Informed Consent online te bevestigen; u hoeft geen papieren versie in te vullen of op te sturen.
We vermelden nogmaals dat alle onderzoeksgegevens anoniem worden verwerkt en gerapporteerd.
Na afloop wordt de studie gepubliceerd op de website van het ICHO https://www.icho-info.be/ en is die
aldaar te raadplegen.
Deelname aan deze studie wordt niet vergoed.
Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven.
Bij bijkomende vragen kan mailen naar playtoconnect.tutorials@gmail.com of kan u terecht bij onze
promotor Dr. Bert Vaes via bert.vaes@kuleuven.be.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek,
Met vriendelijke groet,

Stijn Verbiest en co-onderzoekers Isabelle Cortvriendt, Kristof Swinnen, Lisa Weyens

