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Uitnodigingsbrief aan expert panelleden voor deelname aan de studie 

Geachte collega, 
 
Middels dit schrijven willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze nationale e-Delphi 
studie. 
 
Doel van de studie? 
Het doel van deze studie is om met een groep van experts tot een aanbeveling van de meest 
waardevolle diagnostische testen bij patiënten met polsklachten te komen. De aanbevolen 
diagnostische testen zouden verschillende dokters in staat moeten stellen een 
waarschijnlijkheidsdiagnose op te stellen bij volwassen patiënten met ongedifferentieerde 
polsklachten. 
 
Waarom deze studie? 
In de kliniek maken dokters gebruik van meerdere diagnostische testen (anamnese en lichamelijk 
onderzoek) om tot een waarschijnlijkheidsdiagnose te komen. In de huidige nationale en internationale 
wetenschappelijke literatuur is weinig tot niets bekend over welke diagnostische testen van 
toegevoegde waarden zijn bij het opstellen van een waarschijnlijkheidsdiagnose bij patiënten met 
polsklachten. Tot die conclusie zijn wij gekomen na een literatuur onderzoek (systematische review). 
Om die reden zijn wij tot de volgende vraagstelling gekomen: “Welke diagnostische testen hanteren 
experts op het gebied van polsklachten tijdens het beoordelen van volwassen patiënten (leeftijd ≥ 18 
jaar) met ongedifferentieerde polsklachten, in hun eigen praktijk/setting”? 
 
Waarom nodigen wij u uit? 
Volgens onze informatie behoort u in uw vakgebied tot een van de experts. Wij zouden graag van uw 
kennis, kunde en tijd gebruik willen maken om bovenstaande vraagstelling te kunnen beantwoorden. 
Handtherapeuten, (orthopedische, plastische en algemene) chirurgen en reumatologen in opleiding, 
kunnen niet deelnemen aan deze e-Delphi studie.  
 
Wat is de opzet van het onderzoek? 
In deze e-Delphi studie worden expert panelleden gevraagd om op basis van verschillende casus 
scenario’s de diagnostische testen die zij zouden gebruiken om tot een waarschijnlijkheidsdiagnose te 
komen op te sommen. In opeenvolgende ronden worden de expert panelleden gevraagd om de door 
alle experts benoemde diagnostische testen te beoordelen op relevantie en te rangschikken. Op deze 
manier wordt een set van diagnostische testen samengesteld, die naar de mening van de experts wordt 
aanbevolen in de kliniek bij patiënten met ongedifferentieerde polsklachten. Wij focussen ons in deze 
e-Delphi op diagnostische testen uit anamnese en lichamelijk onderzoek. 
 
Wat vragen wij van u?  
De totale duur van het onderzoek is ongeveer 5 maanden. Als expert ontvangt u in 4 opeenvolgende 
ronden met een tussenpauze van ongeveer 6 weken telkens een digitale vragenlijst. In ronde 1 worden 
de diagnostische testen geïnventariseerd. In de ronde 2 en 3 worden de geïnventariseerde 
diagnostische testen uit ronde 1 beoordeeld op relevantie voor de klinische praktijk. In ronde 4 wordt u 
gevraagd de relevante diagnostische testen te rangschikken.  

De tijdsinvestering per ronde bedraagt ongeveer: 
ronde 1: 30 minuten 
ronde 2: 15 minuten 
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ronde 3: 15 minuten 
ronde 4: 10 minuten 

Beëindiging of terugtrekking als deskundige uit het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk 
moment plaatsvinden. 
 
Wie zijn wij? 
De projectgroep bestaat uit de volgende groepsleden,  
Patrick Krastman Huisarts/onderzoeker, Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Rotterdam 
Jos Runhaar   Assistant Professor, Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Rotterdam 
Sita Bierma-Zeinstra Professor, Huisartsgeneeskunde Erasmus MC, Rotterdam   
Gerald Kraan  Orthopedisch chirurg en handchirurg, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft  
Guus Vermeulen Plastisch chirurg en handchirurg Xpert kliniek, Utrecht    
Marijn Vis  Reumatoloog, Erasmus MC, Rotterdam 
Yara van Kooij   Handtherapeut, Handtherapie Nederland, Utrecht 
 
Beloning? 
De 20ste , 40ste en 60ste deelnemer die zich aanmeld als expert panellid, ontvangt een Cadeaubon ter 
waarde van 50 Euro. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en geënthousiasmeerd. Mocht u nog vragen 
hebben dan horen wij dat graag. Voor vragen kunt u contact opnemen met Patrick Krastman middels 
het volgende e-mail adres: p.krastman@erasmusmc.nl. 
 

 

Wij hopen dat u als expert wilt deelnemen aan deze studie!  

Zo ja, wilt u dan per mail (p.krastman@erasmusmc.nl) kenbaar maken dat 
u bereid bent deel te nemen. 

 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

Mede namens de andere projectleden 

 

Patrick Krastman, huisarts en kaderhuisarts bewegingsapparaat 


