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Inhoud

WaaROM?

2 bijeenkomsten
– 29 juni: ROM 
– ?: Samen beslissen

Vandaag
– Samen starten
– Samen oefenen
– Samen leren
– Samen afsluiten

https://www.youtube.com/watch?v=i2QzR3R3OjE


WaaROM?

ROM ZIN project
GGZ Delfland doet in SynQuest verband middels een ZIN 
subsidie mee aan het project Samen beslissen. GGZ 
Delfland focust zich daarbij vooral op het stukje shared 
decision making (SDM) en het goed terugkoppelen van 
Routine Outcome Monitoring (ROM) data aan de patiënt. 

Deelproject poli SGGZ Naaldwijk
ROM vragenlijsten zijn een geïntegreerd onderdeel in de 
behandeling, de uitslagen worden besproken met de 
patiënt en zijn van belang bij het Samen Beslissen (SB). De 
uitslagen zijn begrijpelijk voor de patiënt en sluiten aan bij 
de informatie die de ketenpartner wenst te ontvangen om 
de patiënt zo goed mogelijk verder te begeleiden.



Routine Outcome Monitoring (1)

Startmeting

Wanneer?
– Bij aanvang van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC)
– Vanaf april 2020: voorafgaande aan het adviesgesprek (2.12)

• meer patiëntvriendelijk: eerst praten, dan online vragenlijsten
• meer doelgericht: na het intakegesprek heb je meer specifieke informatie

Wat?
– Afname BSI, DEMOG + klachtspecifieke vragenlijsten 

• selecteren op basis van gestelde DSM-5 problematiek of in geval van vermoedens, 
besproken in MDO 

• Bij verlengde intake: ROM voorafgaande aan verlengde intake, of beargumenteerd 
afwijken

Hoe?
– Secretariaat plant naast de reguliere intake vanaf april 2020 ook 

direct het adviesgesprek met ROM (voorafgaand aan adviesgesprek) 
in.



Samen Beslissen!?!



Routine Outcome Monitoring (2)

Tussenmeting(en) 

Wanneer?
– Na iedere 10e behandelsessie (3.11/3.12/3.14)

• Tip: nummer je sessies
• Wijk zo nodig uit naar een logisch moment eerder of later

– Als de DBC verloopt en patiënt nog niet uitbehandeld is

Wat?
– BSI + klachtspecifieke vragenlijst(en)!

Hoe?
– Zelf in de gaten houden en (laten) inplannen met patiënt. 

• De regiebehandelaar is (eind)verantwoordelijk voor alle ROM metingen!
– Nu (nog) niet automatisch!

• Het stafbureau is bezig met een functioneel ontwerp zodat het in de toekomst 
mogelijk is een seintje aan behandelaar te geven als er een 10e sessie aan komt :)



Routine Outcome Monitoring (3)

Eindmeting

Wanneer?
– Bij afsluiten behandeling tussen het voorlaatste en het eindgesprek 

of in het eindgesprek zelf  

Wat?
– BSI, CQI en klachtspecifieke lijst(en)

Hoe?
– Behandelaar initieert afspraak eind ROM  
– Resultaten eind ROM en verloop van ROM metingen gedurende de 

behandeling bespreken in het afsluitend gesprek
– In eindrapportage aan huisarts kort beschrijven van ROM 

uitkomsten, zonder gebruik van afkortingen en vragenlijst 
terminologie





ROM vragenlijsten (1)

Basisvragenlijsten

BSI: Brief Symptom Inventory

DEMOG: Demografische gegevens

CQI: Consumer Quality Index



ROM vragenlijsten (2)

Stoornisspecifieke vragenlijsten

Stemmingsstoornissen 
– IDS-SR - Inventory of Depressive Symptoms

Angststoornissen
– Gegeneraliseerde angststoornis: PSWQ - Penn State Worry Questionnaire
– Obsessief compulsieve stoornis: Y-BOCS 
– Posttraumatische stressstoornis: SVL-22K - Schokverwerkingslijst
– Sociale angststoornis:  SFS - Sociale Fobie Schaal & SIAS - Social Interaction

and Anxiety Scale
– Agorafobie: AGO - Agorafobie Schaal
– Paniekstoornis: POL - Paniek Opinie Lijst

Overig
– wat hebben we al en houden we zo 

• Somatoforme stoornissen: LK55 - Lichamelijke klachtenlijst; 
UITZONDERING: hypochondrie - daarbij inzetten IAS en WI

• Persoonlijkheidsstoornissen: SIPP-SF
– alle andere stoornissen (vb. ASS/ADHD): in principe alleen basis ROM



BSI (1)

Meet 
algemeen klachtenniveau op negen subschalen: 
somatische klachten, cognitieve problemen, 
interpersoonlijke gevoeligheid, depressieve 
stemming, angst, hostiliteit, fobische angst, 
paranoïde gedachten en psychoticisme

Antwoordtype 
5-puntsschaal lopend van ‘helemaal geen (0)’ tot 
‘heel veel (4)’ in de afgelopen week

Interpretatie
hoe hoger de score, hoe meer klachten





BSI (2)

Somatische klachten

• Duizeligheid of moeite je evenwicht te bewaren

• Pijn op de borst of het hart

• Misselijk of dat je maag van streek was

• Benauwd, moeite met ademhalen

• Opvliegers of koude rillingen

• Gevoelloosheid of tintelingen in bepaalde lichaamsdelen

• Je slap of zwak voelen ergens in je lichaam



BSI (3)

Cognitieve problemen

• Moeite iets te onthouden

• Geblokkeerd voelen in het afkrijgen van dingen

• Steeds maar alles wat je doet moeten controleren

• Moeite met beslissingen nemen

• Helemaal van je apropos zijn

• Concentratieproblemen 



BSI (4)

Interpersoonlijke gevoeligheid

•Gauw gekwetst of geraakt zijn

•Het gevoel dat mensen onvriendelijk zijn 
en je niet mogen

• Je tegenover anderen de mindere voelen

• Je erg verlegen voelen in gezelschap



BSI (5)

Depressieve stemming

• Gedachten aan zelfmoord

• Je eenzaam voelen

• Je somber voelen

• Geen interesse kunnen opbrengen voor dingen

• Je hopeloos voelen over de toekomst

• Het gevoel dat je niets waard bent



BSI (6)

Angst

• Zenuwachtigheid of beverigheid

• Zomaar plotseling bang worden

• Bang zijn

• Je gespannen en opgefokt voelen

• Aanvallen van angst of paniek

• Je zo rusteloos voelen dat je niet stil kan blijven zitten



BSI (7)

Hostiliteit

• Je snel aan iets ergeren

• Woede-uitbarstingen die je niet kan beheersen

• De aandrang hebben om iemand te slaan, te 
verwonden of pijn te doen

• De aandrang hebben om met dingen te gooien of 
ze stuk te slaan

• Snel ruzie krijgen



BSI (8)

Fobische angst

• Angstig zijn op open pleinen of grote ruimten

• Bang zijn om te reizen met de bus, trein of tram

• Bepaalde dingen, plaatsen of activiteiten 
vermijden omdat je er angstig van wordt

• Je niet op je gemak voelen in menigten

• Je nerveus voelen als je alleen en verlaten bent



BSI (9)

Paranoïde gedachten

• Het gevoel dat de meeste van je problemen aan anderen te 
wijten zijn

• Het gevoel dat de meeste mensen niet te vertrouwen zijn

• Het gevoel dat je in de gaten gehouden wordt of dat er over je 
gepraat wordt achter je rug

• Het gevoel dat anderen je prestaties niet voldoende 
onderkennen

• Het gevoel dat anderen misbruik van je maken als je niet 
oppast



BSI (10)

Psychoticisme

• Het idee dat een ander je gedachten kan 
beïnvloeden

• Je eenzaam voelen, zelfs als je in gezelschap bent

• Het idee dat je zondig bent en gestraft moet worden

• Je met niemand nauw verbonden voelen

• De gedachte dat je psychisch wat mankeert



BSI



BSI

Zeven niveaus:

Zeer hoog (0-5%)

Hoog (5-10%)

Boven gemiddeld (20-40%)

Gemiddeld (40-60%)

Beneden Gemiddeld (60-80%)

Laag (80-95%)

Zeer laag (95-100%)



BSI



Beschrijf het 
Self nou 
Is!

-> 3 groepjes elk 3 subschalen

1. Wat ‘lees’ je?
2. Wat betekent dat?
3. Hoe schrijf je het op?



Terugkoppeling: 
score en verloop

1. Wat ‘lees’ je?

2. Wat betekent dat?

3. Hoe schrijf je het op?



BSI 



BSI 



BSI 



BSI



BSI



BSI



BSI



BSI



BSI



BSI: tot slot (1)

Wat weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek:

• Klinische indruk alleen is niet betrouwbaar: instabiel,
weinig overeenstemmend vanuit onderzoek

• Behandelaren overschatten resultaat van behandeling

• Score op een vragenlijst is ook niet alles zeggend

• Invloed van moment van afname: goede dag bij 
voormeting, slechte dag bij nameting



BSI: tot slot (2)

Uitslagen bespreken met patiënt

•Uitleg geven over score

•Uitleg geven over verandering

•Relativeren waar nodig







Stoornisspecifieke vragenlijsten

FOCUS OP

Stemmingsstoornissen 
– IDS-SR - Inventory of Depressive Symptoms

Angststoornissen
– Gegeneraliseerde angststoornis: PSWQ - Penn State Worry

Questionnaire
– Obsessief compulsieve stoornis: Y-BOCS 
– Posttraumatische stressstoornis: SVL-22K -

Schokverwerkingslijst
– Sociale angststoornis:  SFS - Sociale Fobie Schaal & SIAS -

Social Interaction and Anxiety Scale
– Agorafobie: AGO - Agorafobie Schaal
– Paniekstoornis: POL - Paniek Opinie Lijst



IDS-SR

Inventory of Depressive Symptoms

Meet 
(veranderingen in) de ernst van de depressieve stoornis

Antwoordtype
de items worden gescoord op een 4-puntsschaal en gaan 
over de afgelopen week. Hoewel de schaal gelijk is, zijn de 
antwoordcategorieën per vraag anders en bevatten een 
beschrijving. Iedere antwoordcategorie is een precieze 
aanduiding qua hoeveelheid van symptomen en de mate 
waarin ze aanwezig zijn. Afwijkende items: 10, 11, 13 en 16.

Interpretatie
hoe hoger de totaalscore, hoe ernstiger de depressie



PSWQ

Penn State Worry Questionnaire

Meet 
in hoeverre men controle ervaart over aanwezige 
zorgen, of hij zich vaak zorgen maakt, over veel 
verschillende situaties en hoe verstorend de zorgen 
zijn voor het dagelijks leven.

Antwoordtype
3-puntsschaal; van ‘helemaal niet kenmerkend (0)’ 
tot ‘erg kenmerkend (4)’.

Interpretatie 
hoe hoger de score, hoe meer zorgen



Y-BOCS

Wordt vervolgd?

Wordt vervolgd…

Wordt vervolgd…

Wordt vervolgd.

Wordt vervolgd!

WORDT VERVOLGD!?!?!



SVL-22K

Schokverwerkingslijst

Meet 
gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op de drie gebieden van 
PTSS: overalertheid, vermijding en herbelevingen.

Antwoordtype
de antwoordcategorieën zijn ingedeeld op een 5-puntsschaal. Ze 
lopen van 'helemaal niet (0)’ tot ‘erg vaak (4)’ en gaan over de 
afgelopen week. 

Interpretatie
om te bepalen of iemand veel verwerkingsreacties vertoont, 
wordt naar de totaalscore gekeken. Verder wordt inzichtelijk of er 
sprake is van klachten op alle drie de gebieden.



SFS & SIAS

SFS: Sociale Fobie Schaal

Meet
• anticipatieangst voor de observatie door anderen (voor en tijdens situaties) en de angst die optreedt 

wanneer men geobserveerd wordt door anderen

Antwoordtype
• 5-puntsschaal lopend van 'helemaal niet van toepassing (0)' tot 'helemaal van toepassing (4)'. 

Interpretatie
• hoe hoger de score, hoe meer anticipatieangst voor de observatie 

door anderen en angst tijdens observatie door anderen

SIAS: Social Interaction and Anxiety Scale

Meet
• de angst die ervaren wordt in sociale situaties.

Antwoordtype
• 5-puntsschaal lopend van 'helemaal niet van toepassing (0)’ 

tot 'helemaal van toepassing (4)'.

Interpretatie
• hoe hoger de score, hoe meer er sprake is van angst in sociale interacties. 



AGO

Agorafobie Schaal

Meet
hoeveelheid situaties die angst oproepen en de intensiteit van de 
angst die deze situaties oproepen

Antwoordtype
5-puntsschaal, van ‘geen angst (0)’ tot ‘zeer veel angst (4)’

Interpretatie
hoe hoger de score, hoe meer angst



POL

Paniek Opinie Lijst

• Meet
drie cognitieve aspecten van paniek; paniekanticipatie, gevolgen van paniek 
en zelfvertrouwen om met paniek om te gaan

• Antwoordtype
– Paniekanticipatie: 10-puntsschaal, van ‘geen kans op paniek (0)’ tot ‘zeker 

kans op paniek (100)’, gaan over de afgelopen week
– Zorgen over de consequenties van een paniekaanval: 10-puntsschaal, van 

‘helemaal nooit (0)’ tot ‘altijd (100)’, gaan over de afgelopen week
– Het vertrouwen om te kunnen gaan met paniek: 10-puntsschaal, van 

‘helemaal geen vertrouwen (0)’ tot ‘zeer veel vertrouwen (100)’ op het 
moment van invullen

• Interpretatie
hoge scores duiden op veel paniekklachten



Stoornisspecifieke interpretatie

3 groepjes
A: IDS-SR & PSWQ
B: SVL-22K, SFS & SIAS
C: AGO & POL

3 vragen
1. Wat ‘lees’ je?
2. Wat betekent dat?
3. Hoe schrijf je het op?

15 minuten



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Stemmingsstoornissen 



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Gegeneraliseerde angststoornis



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Posttraumatische stressstoornis



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Sociale angststoornis



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Agorafobie 



Stoornisspecifieke terugkoppeling

Paniekstoornis 



Hoe verder?

• Samen…
• Meting voor meting…
• Ondersteunend…
• Op naar herstel!

Dus: 
DAA-ROM! 


