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Psychiatrie Rivierenland wil graag weten hoe effectief uw behan-
deling is. Wij willen bijvoorbeeld weten of u tevreden bent over het 
contact, over het verloop van uw behandeling en of uw klachten 
daadwerkelijk verminderen.

Om dat te meten is er een systeem ontwikkeld dat ROM wordt 
genoemd, wat staat voor Routine Outcome Monitoring. Met ROM 
komt het verloop van uw behandeling duidelijk in beeld en weet 
uw behandelaar hoe hij/zij de therapie kan bijsturen. Dat komt uw 
behandeling ten goede. 

Hoe werkt het? 

ROM werkt aan de hand van vragenlijsten. U krijgt in de intakefase 
een aantal vragenlijsten om in te vullen. Uw antwoorden geven een 
duidelijk beeld van de problemen en helpen bij het stellen van een 
goede diagnose en behandeling. Ook aan het einde van de behan-
delperiode krijgt u vragenlijsten om in te vullen. Het kan zijn dat 
uw behandelaar ervoor kiest u tijdens de behandelperiode nog een 
(aantal) vragenlijst(en) te geven. De scores van deze vragenlijsten 
worden met elkaar vergeleken. 

ROM



Wat doen wij met uw antwoorden?

• Wij gebruiken de antwoorden als ondersteuning bij diagnostisch 
onderzoek.
• Wij volgen hoe het met u gaat. Wij krijgen inzicht in hoe de 
behandeling verloopt en of de klachten verminderen en zullen waar 
nodig de behandeling aanpassen.
• Wij volgen de kwaliteit van de zorg die wij aanbieden en 
verbeteren die waar nodig, zodat alle patiënten zo goed mogelijk 
geholpen worden. 
• Wij geven verzekeraars inzicht in het effect van de geboden zorg. 
Verzekeraars vragen ons om deze informatie. Natuurlijk gebeurt dit 
anoniem, dus zonder uw persoonlijke gegevens. 

Naast het invullen van de vragenlijsten, kunt u grote veranderingen 
in uw omstandigheden natuurlijk ook gewoon met ons bespreken.

Wat moet u doen?

De vragenlijsten staan op het internet in een veilige omgeving. U 
ontvangt van ons een mail met een link naar de vragenlijsten die 
voor u klaarstaan. U komt via de link direct in de vragenlijst. Als er 
nieuwe vragenlijsten klaarstaan ontvangt u weer een nieuwe mail 
met link. Heeft u geen toegang tot internet? Dan helpen wij u de 
vragenlijst bij ons op de praktijk te beantwoorden. 

Indien u vragen hebt, schroomt u dan niet ze ons te stellen. 


