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Wat is ROM
Routine Outcome Monitoring (afgekort als ROM) is de methodiek waarbij 
regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met 
het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.

De cliënt ontvangt per e-mail een uitnodiging om deze vragenlijsten in te 
vullen of zal de vragenlijst kan mondeling met de cliënt door doorgenomen 
worden. Ook is het mogelijk dat de cliënt gevraagd wordt de vragenlijsten ter 
plekke op een laptop of tablet in te vullen.

Er bestaan vele ROM vragenlijsten met verschillende onderwerpen. Ze gaan 
bijvoorbeeld over persoonlijkheid, klachten, relaties of kwaliteit van leven. 
Binnen het ZP eetstoornissen is ervoor gekozen standaard de EDE-Q, 
OQ45.2 en SF36 af te nemen. Sinds kort kan ook de EDQOL afgenomen 
worden.
Bron: https://www.netqhealthcare.nl/wat-is-rom/



Waarvoor kan ROM gebruikt worden?
ROM kan op de volgende manieren worden gebruikt:

• Behandelen en Begeleiden: ROM ondersteunt in passende zorg. Zo 
kunt u met de uitkomsten van tussentijdse ROM-metingen samen met 
de cliënt het effect van de behandeling evalueren en bezien of en hoe 
de behandeling voortgezet moet worden.

• Leren en evalueren: op afdelings- of instellingsniveau of in 
intervisiegroepen kunt u uitkomsten vergelijken en behandelprogramma’s 
bijstellen.

• Onderling vergelijken met andere zorgaanbieders: door ROM gegevens te 
verzamelen kunnen verschillen in behandeleffecten op populatieniveau in 
beeld gebracht worden tussen instellingen of aanbieders.

• Onderzoeken: Data analyses maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk 
om behandelingen effectiever te maken en ROM-vragenlijsten te 
verbeteren.

Bron: https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/routine-outcome-monitoring-rom/



Kritiek ROM
• Vanaf de invoering van de ROM als meetinstrument in de GGZ 

werden er vraagtekens gezet bij het systeem. Er was vooral kritiek 
op de wijze waarop zorgverzekeraars het ROM-systeem als 
kwaliteitsinstrument gebruikten, terwijl het in eerste instantie juist 
bedoeld was voor de behandelaar om het contact met de cliënt te 
verbeteren en het effect van de behandeling vast te stellen. Ook het 
gebruik van klinische data van de behandelaars door de SBG, 
(waarin de zorgverzekeraars en GGZ Nederland zich in hadden 
verzameld), werd door behandelaars in de GGZ in 2012 ontraden. Er 
was kritiek op de hoge administratielast en privacy voor de patiënt 
was volgens onderzoekers en de Nza niet meer gewaarborgd.

• In 2019 werd de door SBG verzamelde historische data door diens 
opvolger Akwa GGZvernietigd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Routine_outcome_monitoring



• In Akwa hebben de zorgverzekeraars geen rol. ROM-gegevens 
worden alleen verwerkt door Akwa GGZ nadat de cliënt expliciet 
toestemming heeft gegeven voor de aanlevering. De 
zorgaanbieder levert de data vrijwillig. Hierna wordt de data 
onomkeerbaar geanonimiseerd en alleen voor de behandeling 
en leren en verbeten gebruikt. Het dataportaal, waarlangs deze 
gegevens aangeleverd kan worden is hiervoor sinds 1 januari 
2020 geopend. Instellingen en vrijgevestigden kunnen 
sindsdien ROM-data aanleveren aan het dataportaal volgens 
de nieuwe werkwijze.



Meerwaarde ROM
• Vaststellen van situatie en voortgang: voor juiste insteek en sneller 

bijstellen van behandeling. 

• Cliënt en behandelaar spreken vaker en effectiever met elkaar.

• Bruikbaar om cliënten beter te betrekken in (besluiten over) behandeling

• ROM heeft vooral positieve invloed op herstelcurve (outcome) bij 
behandelingen die onvoldoende aanslaan.

• Feedback met ROM werkt, mits:
• Feedback aan behandelaars én cliënten.
• Behandelaar feedback actief gebruikt in de behandeling.
• Zorgvuldige geïmplementeerd: clinical support tools, training, toegankelijke 

feedback, administratieve ondersteuning.

Knaup et al. 2009, Shimokawa et al. 2010 , Carlier et al. 2012; De Jong, 2012-2014; Davidson et al. 2014; 
Van der Feltz et al. 2014; Guo et al. 2015; Gondek et al. 2016; Metz 2018.



ROM: uitleg en interpretatie

Zie A4 Handleiding vragenlijsten
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