
Samen Beslissen met ROM bij 
eetstoornissen: Emergis



Focus van het project

• Ontwikkelen van een werkwijze, specifiek voor de doelgroep 
eetstoornissen, waarmee de uitkomsten van effectmetingen worden 
gebruikt bij de evaluatie - bij voorkeur met de patiënt - van zijn/haar 
individuele behandeling.

Met als doel:

• Dat ROM-uitkomsten op een effectieve manier gebruikt worden bij het 
Samen Beslissen aan het begin, tussentijds en aan het einde van 
behandelingen, zodat behandelaren en patiënten de behandeling 
samen gericht kunnen evalueren en de behandeling passender kan 
worden ingezet of afgerond. 

• Het beoogde eindresultaat was een aantoonbaar verbeterd gebruik van 
ROM bij de evaluatie van de behandeling als informatiebron bij Samen 
Beslissen. 



Wat heeft het opgeleverd?
• Werkwijze die is ontwikkeld in samenspraak met zorgprofessionals en met 

input van cliënten

• Draagvlak bij zorgprofessionals voor werkwijze 

• Getrainde behandelaars

• Onderstaande producten:

Flashcards stappen samen Beslissen/samen betekenis geven aan 

uitkomstinformatie

Folder samen beslissen met ROM voor cliënten

Handleidingen vragenlijsten SF36/OQ45.2/EDE-Q plus uitleg middels 

presentatie

Presentatie train de trainer samen beslissen met ROM

Presentatie uitleg samen beslissen met ROM



Trots?

Op het feit dat de input van 14 cliënten is meegenomen bij het ontwikkelen 
van de uiteindelijke werkwijze. Werving voor de twee focusgroepen verliep 
zonder problemen en naar aanleiding van de inbreng van cliënten is o.a. 
het volgende gerealiseerd:

• Folder

• Aanpassing inleidende tekst ROM-vragenlijsten

• Bewustwording rol behandelaren



Lastig?

Dat het ondanks de bereidwilligheid van zorgprofessionals door 
verschillende omstandigheden moeilijk is de werkwijze te borgen:

• Corona

• Beschikbaarheid personeel

• K&J en volwassenzorg nog twee aparte zorgeenheden

• Waan van de dag

• Geen duidelijke kapstok



Volgende stap

• Kapstok

De geleerde lessen en de kennis die over Samen Beslissen met ROM 
“ophangen” aan een speerpunt (kapstok) van de organisatie 
(bijvoorbeeld Positieve Gezondheid), zodat kennis en ervaring 
behouden blijft 

• Haak 

Samen Beslissen met ROM doorontwikkelen:

- Inhoudelijk; ook voor andere doelgroepen binnen Emergis

- Technisch

- Meten is weten



Poll

Het is noodzakelijk voor iedere doelgroep binnen de GGZ een 
gespreksmodel op maat te maken

• Eens

• Oneens


