
Meer weten?
Kijk op www.nivel.nl. 

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties.
De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:

© 2021 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 

2933 geselecteerde 
patiënten

uit huisartsendossiers op 
basis van symptomen of 
geneesmiddelgebruik passend 
bij een overactieve blaas. 

1636 patiënten 
uitgenodigd

patiënten werden niet 
benaderd als ze bijv. geen 
overactieve blaas bleken te 
hebben of niet meer 
ingeschreven waren in de 
praktijk.

Of mail met: 
K.Hek@nivel.nl of 
L.Rolfes@lareb.nl

Hek, K., Rolfes, L., van Puijenbroek, E., Verheij, R.A., van Dijk, L. Infographic: 
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Bijwerkingen in beeld: resultaten uit BRIMM-Overactieve Blaas

Nivel en Lareb ontwikkelden de infrastructuur BRIMM om meer informatie te krijgen over de 
balans tussen werking en bijwerkingen van behandelingen, waaronder medicijnen. BRIMM staat 
voor Baten Risico en Impact van Medicatie Monitor. BRIMM verrijkt informatie uit het elektronische 
patiëntendossier (EPD) met ervaringen van de patiënt zelf. Hier tonen we de eerste resultaten.

Respons op vragenlijsten

Registratie Respons per vragenlijst
(voor vragenlijst 1 t/m 5)
Aantal deelnemers en responspercentage*

1 2 3 4 5

358 295 163 137 112 102

82%* 55%* 84%* 82%* 91%*

*Responspercentage: percentage van aantal deelnemers dat zich registreerde 
(voor vragenlijst 1), of dat de voorgaande vragenlijst invulde (vragenlijst 2 t/m 5)

Beschrijving van deelnemers

Representativiteit van deelnemers

Selectie van patiënten met 
overactieve blaas

141 vrouwen (48%)
Gemiddelde leeftijd 66 jaar

73% van de deelnemers had  al  langer dan een jaar 
last van hun blaasklachten. 4% had pas 1 tot 3 
maanden last van blaasklachten.

295 deelnemende 
patiënten

aan het onderzoek. 
Gemiddeld 10 (1-40) per 
praktijk. 7 patiënten gaven 
geen toestemming voor 
koppeling EPD-informatie met 
patiënten-ervaringen uit de 
vragenlijst.

Mensen tussen de 18-44, boven de 75 en vrouwen 
waren ondervertegenwoordigd in vergelijking met 
de mensen die uitgenodigd zijn voor het onderzoek.

Deelnemers hadden iets vaker één of meerdere 
chronische aandoeningen, zoals diabetes of COPD, 
dan mensen die uitgenodigd zijn voor het 
onderzoek (83% versus 80%). 

Deelnemers vulden maximaal 5 vragenlijsten in over 
de periode van een jaar. Vragen gingen o.a. over 
ervaren blaasklachten, kwaliteit van leven, genees-
middelgebruik, ervaren bijwerkingen en 
zorggebruik. 
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