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Resultaten project: korte en lange versie 
Vanaf dit moment kun je de resultaten van individuele behandelingen op twee manieren invoeren. (Voor 
groepsinstructie verschijnt volgend jaar een apart invoerscherm). 
Wanneer je de URL opent www.ademtherapie-aos.org/resultaten dan kom je in het scherm voor de 
volledige (lange) invoer. Deze is in 2012 ingegaan. Over de meerwaarde, voorbereiding en extra 
mogelijkheden die deze versie biedt is uitvoerig gerapporteerd in het jaarrapport 2012. Lees meer.. 
 
Bovenaan zie je de optie om te schakelen naar het scherm voor ‘korte’ invoer. Voorheen kon je hier 
overschakelen naar het oude scherm voor invoer tot en met 2011.  Dit is nu vervallen en e  r is nu een 
aangepaste versie van het oude invoerscherm, dat veel minder informatie vraagt en waar ook de ATL is 
weggehaald. Het is nu zo aangepast dat dezelfde variabelen als in het lange invoerscherm (zoals ‘effect’ en 
‘voorwaarden’) dezelfde antwoordmogelijkheden hebben, zodat we ze achteraf kunnen samenvoegen. 
De bedoeling is dat je patiënten die eerder (voortijdig) stoppen of mensen van wie je weinig informatie hebt 
snel kunt invoeren. Dat kan via het korte invoerscherm. Dat is sneller, kost minder tijd en je kunt meer 
mensen achter elkaar invoeren. Op die manier hopen we toch van veel patiënten informatie te krijgen. 
 
Je kunt beide schermen door elkaar gebruiken, zolang je maar niet twee keer dezelfde patiënt invoert! De 
voorkeur blijft natuurlijk om het volledige scherm te gebruiken, maar je kunt beslissen voor een bepaalde 
patiënten of groep patiënten het korte invoerscherm te gebruiken, bijv. je hebt besloten en aangegeven om 
mensen met een bepaalde klachtrubriek, bijv. hoofdpijn, long, of stem, in te voeren en die voer je volledig 
in. Maar alle andere patiënten voer je nu toch ook in, via het korte scherm. 
 
NB Denk er ook aan om eventuele vragen over de ingevoerde patiënten snel te beantwoorden. Soms is de 
informatie onvolledig en dan stuurt Marcella je een mail ter controle. Wacht niet lang met deze te 
beantwoorden! Onvolledige patiënten kunnen we vaak niet meerekenen bij de analyse en dan is het zonde 
dat je ze ingevoerd hebt! 
 
We hebben ons best gedaan de korte versie geschikt te laten zijn voor het einde van het jaar, zodat je toch 
patiënten kunt invoeren, ook al heb je te weinig tijd voor de lange versie. Doen dus!   
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