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Kindertherapeuticum  
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Kindertherapeuticum, Zeist   

 

Opzet workshop  

•  Wat is Routine Outcome Monitoring (ROM)?  

•  Aanleiding tot ontwikkelen ROM in Kindertherapeuticum  

•  Doel van de ROM  

•  Aansluiten van ROM bij werkwijze Kindertherapeuticum 

•  Verwachte resultaten 

•  Betekenis ROM voor andere organisaties  

Wat is ROM? 

•  Routine Outcome Monitoring is een methodiek in de 
gezondheidszorg waarbij routinematig metingen worden 
gedaan van de toestand van de cliënten 
 
–  Verplicht gesteld in GGZ  

 
–  Op vaste momenten: voormeting, voortgangsmetingen en 

eindmeting 
 

–  Met behulp van gevalideerde en nieuwe vragenlijsten  
 
–  Klachten en beloop daarvan in kaart brengen  

ROM Kindertherapeuticum 
Aanleiding 

Doel van ROM 

•  Routine Outcome Monitoring is betekenisvol op 
verschillende niveaus: 

–  Behandelpraktijk 
 

–  Instelling 

–  Verzekeraars  

–  Onderzoek 
 
–  Maatschappij  

Doel van ROM 

•  ROM behandelpraktijk:  
 
–  Informatie over aard, ernst en voortgang problematiek 
 
–  Evaluatie van behandeling en waar nodig bijsturen 
 
–  Betrokkenheid van cliënten vergroten  
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Doel van ROM 

•  ROM op instellingsniveau: 
 
–  Informatie over kenmerken van cliënten  

 
–  Evaluatie van effecten van bepaalde behandelingen of 

behandelprogramma’s 

–  Zorgverbetering op basis van resultaten  

 

Doel van ROM 

•  ROM voor verzekeraars: 
 
–  Informatie over verschillen in behandeleffecten tussen 

verschillende instellingen, locaties en therapeuten  

–  Inzichtelijk welke instellingen goede resultaten boeken en 
waar zorgverzekeraars de zorg willen inkopen  

 

 
 
  

Doel van ROM 

•  ROM voor onderzoek: 
 

–  Onderzoek doen naar (kosten)effectiviteit van behandelingen 
 
–  Op basis hiervan de behandelmethoden verbeteren 

–  Ook de onderzoeksinstrumenten verbeteren  

–  Terugkoppelen van onderzoeksresultaten ter bevordering van 
evidence-based werken 

 

Doel van ROM 

•  Maatschappelijk belang: 

–  Zorg wordt controleerbaar en transparant 

–  Verantwoording aan maatschappij over wat er gedaan wordt in 
de zorg  

ROM in Kindertherapeuticum 
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ROM in Kindertherapeuticum 

•  Aansluiten bij werkwijze: 
 
–  Meetinstrumenten ontwikkelen die aansluiten op de 

antroposofische diagnostiek en behandeling  
 
•  Ter ontwikkeling van diagnostische vragenlijst:  

 
–  Inzicht krijgen in multidisciplinaire kinderbespreking: hoe komt 

het gezamenlijk beeld tot stand?  
 
•  Aansluiten bij AG kenmerken: 

 
–  Gezondheidsbevordering 
–  Individugerichte zorg  
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Verwachte resultaten  

•  In januari: includeren van eerste respondenten 
 

•  Na een maand: 
–  De balans opmaken 
–  Eerste analyse van resultaten  

 
•  Resultaten over:  

–  Verloop van klachten 
–  Kwaliteit van leven  
–  Tevredenheid over behandeling(en), cliëntgerichtheid en 

Kindertherapeuticum.    
–  Gebruik van adviezen  
 

 
 

  

ROM voor AG 

•  ROM is belangrijk voor AG instellingen: 

–  Onderzoekt effectiviteit van behandelingen  
•  Laat zien bij welke indicaties AG goed is: best practices 
 

–  Onderzoekt tevredenheid met zorg  

–  Geeft feedback informatie die gebruikt kan worden om 
zorg te optimaliseren 

–  Maakt inzichtelijk wat AG doet:  
•  Controleerbaar en transparant voor cliënten, 

zorgprofessionals en verzekeraars  
 
 

 
 

 
 

Suggesties of vragen?  


