Uitkomsten meten

ROM in het kort
Routine Outcome Monitoring
binnen de GGZ
Wat is ROM?
Binnen de GGZ is behoefte aan
inzicht in de voortgang, kwaliteit
en effectiviteit van de geleverde
zorg. Dit wordt mogelijk gemaakt
door Routine Outcome Monitoring
(ROM). De inzet hiervan zorgt voor
meer inzicht in de voortgang en
het verloop van de behandeling
voor zowel behandelaar als cliënt.
Op basis van de uitkomsten kan
waar nodig de behandeling worden
bijgestuurd dan wel toegelicht.

Het ROM-proces

De uitkomsten
worden direct
berekend en grafisch
weergegeven

Patiënten vullen op
vastgestelde
momenten online
de vragenlijst(en) in.

De uitkomsten worden
beoordeeld door
de zorgverlener en
gedeeld met de cliënt.

De uitkomsten worden (grafisch) overzichtelijk weergegeven
in een overzichtelijk dashboard.

De behandelaar kan op
basis van de uitkomsten de
behandeling bijsturen.
Ook kunnen de resultaten in een
persoonlijk gesprek of telefonisch
consult worden besproken en
worden gebruikt voor shareddecision-making.

Hoe wordt de ROM-data gebruikt?
Cliënt-voortgang
Inzicht in individuele
behandeluitkomsten
De behandelaar krijgt inzicht in
de voortgang van de cliënt tijdens
het behandelproces.

Populatiemanagement

Evaluatie van
behandelprogramma’s
Onderzoek
Door middel van grote hoeveelheden
verzamelde data kan op bijvoorbeeld
landelijk niveau onderzoek worden
gedaan naar uitkomsten van groepen
cliënten.

Behandelaren en
zorginstellingen
kunnen de effectiviteit
van behandelingen
van een groep cliënten
evalueren.

Wat zijn de voordelen van ROM?
1

Zorgprofessionals kunnen de
uitkomsten gebruiken om het
behandelproces aan te passen

3

Zorginstellingen kunnen de gegevens
gebruiken voor externe rapportage,
kwaliteitsverbetering en benchmarking

2

Cliënten krijgen meer inzicht
in de voortgang van hun
behandeling

4

Beter inzicht in de status van de
cliënt, ook na ontslag. Dit zorgt voor
kostenbesparing en vroegsignalering

Ook eenvoudig behandeluitkomsten meten?
Bel of mail ons.
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