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Reactie op ‘Huidige rom doet afbreuk aan
valide kwaliteitsmeting’
De huidige routine outcome monitoring (rom ) wordt
niet goed uitgevoerd en doet afbreuk aan valide
kwaliteitsmeting. Dit concluderen Hafkenscheid
en Van Os in hun recente commentaar (2013). rom
werkt omdat het de communicatie tussen patiënt
en behandelaar verbetert (Keet e.a. 2012; Stinckens
e.a. 2012). Maar dan moeten de rom -gegevens wel
gebruikt worden in de behandeling. Met gepersonaliseerde informatie is die kans veel groter (Stinckens e.a. 2012).
Sinds meer dan een jaar gebruiken wij een
gepersonaliseerd rom -systeem in de behandeling. Dit werkt goed voor de meeste patiënten en
voor de behandelaar. Patiënten krijgen elke drie
dagen een e-mail met vragen over hoe het gaat (dit
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kunnen zij aangeven met een cijfer tussen 0 en 10),
waar de klachten mee te maken hebben (gebeurtenissen/gedachten/gevoelens/gedrag), wat de
klachten waren, wat er goed is gegaan, wat er nog
moet veranderen en hoe dat te bereiken.
Alle antwoorden kunnen beveiligd online
worden ingezien door zowel patiënt als behandelaar, ook de antwoorden uit het verleden. Zo ontstaat een beeld van de klachten en de verbeteringen, ook gedurende langere tijd, waar zowel de
patiënt als de behandelaar wat mee kan. De verandering van de klachten is bovendien voor verzekeraars een middel om een uitspraak te doen over
kwaliteit (Laane & Luijck 2012). In het automatisch
mailsysteem is een gestandariseerde (gratis) vragenlijst overigens gemakkelijk toe te voegen en de
kosten voor implementatie zijn laag. Wellicht is
deze ‘rom 2.0’ wel een valide en bruikbaar instrument dat kan worden gebruikt in de behandeling.
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