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ROM gereedschapskist 

 

QuestManager 

Kind & Jeugd 

Volwassenen - algemeen 

Volwassenen - specifiek 

Ouderen (frailty) 



ROM gereedschapskist voor de behandeling:  

Regelmatig vragenlijsten afnemen (ROM) is een van de manieren om zicht te krijgen op het 

herstelproces. Zowel op het herstel van specifieke klachten/ symptomen als herstel op het 

maatschappelijk en persoonlijk vlak. ROM geeft jou en je client informatie om samen keuzes te maken 

in de behandeling.  

Soms kan het lastig zijn om de belangrijkste informatie uit de vragenlijsten goed te benutten tijdens 

een gesprek met een cliënt en bij het nemen van beslissingen over de behandeling. In de ROM 

gereedschapskist treft je daarom verschillende trainingen aan die je vaardig maken in het gebruik van 

Questmanager en de verschillende vragenlijsten. ROM wordt zo een onderdeel van je 

‘gereedschapskist’ waarmee je met de cliënt werkt aan zijn/haar herstel.   

De ROM gereedschapskist bestaat uit verschillende trainingsonderdelen. Deze onderdelen kunnen  
los van elkaar gevolgd worden. Als je je aanmeld voor de trainingen per leeftijdsgroep, dan gaan we 
ervan uit dat over basisvaardigheden beschikt om met het programma QuestManager om te gaan. 
Ben je hierin nog onvoldoende vaardig, volg dan eerst de QuestManager training voordat je de andere 
trainingen volgt.  

  



Blokje 1: Questmanager  

 
Doelgroep 
Voor alle medewerkers van GGZ NHN die te maken hebben met het programma QuestManager 
(zorgondersteuners en behandelaren) en kennis op dit gebied willen opdoen of willen opfrissen.  
 

Korte omschrijving  

Tijdens deze basistraining krijgen medewerkers een introductie over QuestManager. QuestManager is 

de applicatie die gebruikt wordt voor het invullen van vragenlijsten bij screening/diagnostiek en 

evaluaties van behandelingen (ROM).   

 

Resultaat 

Na deze training ben je vaardig in het gebruik en werk je efficiënt met QuestManager.   

 

Inhoud 

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Starten met QuestManager 

• Informatie vinden over QuestManager (groep + themapagina) 

• Toevoegen van derden en e-mail adressen 

• Vragenlijsten en meettrajecten 

• Versturen van vragenlijsten 

• Vragenlijsten (laten) invullen of invoeren 

• Aanpassen van data in meettrajecten 

• Meldingen vanuit QuestManager 

• Vragenlijsten inzien en vergelijken 

• Rapportages maken vanuit QuestManager 

• Signalen in QuestManager 

 

De laatste 3 onderwerpen zijn alleen relevant voor behandelaren, zorgondersteuners zijn dan eerder 

klaar met de training.  

 
Locatie  
De trainingen worden aangeboden via Lifesize.   
 

Duur  

De training duurt 1 uur en wordt maandelijks aangeboden.  

 
Deelnemers 
Minimaal 2 - maximaal 10 
 

Data en aanmelding  

Je kunt je direct aanmelden op één van de dagdelen.   
 
 
Uitvoering 
De training wordt verzorgd door Rosa van Mourik (Onderzoek & Monitoring) en Erwin Arbon 
(Functioneel Beheer).    

 

 

 

 



Blokje 2 ROM Kind &Jeugd  

Doelgroep 
Voor alle medewerkers binnen Triversum van GGZ NHN die te maken hebben met ROM in de 
behandeling en kennis op dit gebied willen opdoen of opfrissen. 
 
Korte omschrijving  
Tijdens deze training krijgen medewerkers een introductie over hoe ze algemene en specifieke 
vragenlijsten kunnen inzetten om de behandeling samen te evalueren.  
 
Resultaat  
Na deze training kan je de uitslagen op de verschillende vragenlijsten goed interpreteren, uitleggen en 
benutten in een evaluatiegesprek waarin je samen keuzes maakt. Ook ben je na deze training op de 
hoogte van alle procedures rondom ROM. 
 
Inhoud 
In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Waarom ROM 

• Werkwijze rondom ROM 

• Algemene en specifieke vragenlijsten bij jeugd 

• Resultaten interpreteren 

• Resultaten bespreken 

• ROM als informatiebron bij samen beslissen 
 
Voorbereiding 
Bekijk vooraf de themapagina ROM algemeen kind en jeugd, de handleiding voor behandelaren en de 

ROM kaart kind en jeugd (op deze themapagina) en het introductiefilmpje over ROM bij Triversum. 

Download ook de kaart ‘Betekenis geven scores vragenlijsten’ onder gerelateerde documenten. 

Een aanbeveling is om ook de volgende artikelen voorafgaande aan de training te lezen.  
- Oudejans, S & Spits, M (2018). Uitkomsten terugkoppelen met motiverende gespreksvoering. 

In: Snel succes met ROM; een leidraad voor professionals in de GGZ (pp 101-118). Houten, 
Bohn Stafleu van Loghum.  

- Tiemens, B., Peperkamp- Meuleman, I., Witteman, C (2020). Geen maatwerk zonder 
meetwerk. Tijdschrift voor psychotherapie, 5.    

 
Locatie  
De trainingen worden aangeboden via Lifesize.   
 

Duur  

De training wordt maandelijks aangeboden en duurt 2,5 uur.  

 
Deelnemers 
Minimaal 2 - maximaal 10 
 
Data en aanmelding  
Je kunt je direct aanmelden op één van de dagdelen.   
 
Uitvoering  
De training wordt gegeven door Rosa van Mourik & Marjolein van Dijk van afdeling onderzoek & 
monitoring. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Blokje 3 ROM Volwassenen algemeen 

Inclusief PEA, Forensisch en Amici 

 

Doelgroep 

Coördinerend behandelaren en regie-behandelaren die volwassen cliënten behandelen. 

 

Korte omschrijving 

Tijdens deze training krijgen medewerkers uitleg over hoe ze algemene vragenlijsten kunnen inzetten 
om de behandeling samen te evalueren. Voor de Forensische teams gaat het in deze trainingen 
alleen om die vragenlijsten die benut worden om inzicht te krijgen in de psychiatrische problematiek en 
herstel. Trainingen in risico-taxatie-instrumenten worden elders aangeboden.  
 

Resultaat 

Na deze training ben je op de hoogte van de werkwijze rondom de algemene ROM en kun je de 

uitkomsten op ROM vragenlijsten interpreteren én op motiverende wijze terugkoppelen aan de 

cliënt. Daarnaast leer je de uitkomsten samen te gebruiken met de cliënt en behandeldoelen te 

formuleren en keuzes te maken voor behandeling en/ of begeleiding bij de afronding. 

 

Inhoud 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Inhoud en interpretatie van algemene vragenlijsten (HoNOS, Functionele Remissie, Mansa, 

OQ-45 en persoonlijk herstel). 

• Bespreken van de resultaten 

• Gebruik ROM in de behandelplancyclus bij start behandeling, evaluatie en afronding 

• ROM als informatiebron bij samen beslissen 

 

Voorbereiding 

Bekijk vooraf de themapagina ROM algemeen volwassenen en download de kaart interpretatie en 

gebruik algemene ROM volwassenen. Bekijk ook het korte uitleg filmpje ROM op maat (8 min, over de 

ROM bij GGZ NHN).  

 

Een aanbeveling is om ook de volgende artikelen voorafgaande aan de training te lezen.  
- Oudejans, S & Spits, M (2018). Uitkomsten terugkoppelen met motiverende gespreksvoering. 

In: Snel succes met ROM; een leidraad voor professionals in de GGZ (pp 101-118). Houten, 
Bohn Stafleu van Loghum.  

- Tiemens, B., Peperkamp- Meuleman, I., Witteman, C (2020). Geen maatwerk zonder 
meetwerk. Tijdschrift voor psychotherapie, 5.    

 

Data en aanmelding 

Je kunt je direct aanmelden op één van de dagdelen.   

  



Blokje 4 ROM Volwassenen specifiek 

Inclusief PEA, Forensisch en Amici 

 

Doelgroep 

SPV’en en casemanagers die gedragsactivatie geven bij depressie. Psychologen/CGW’ers die 

specifieke behandelingen geven voor PTSS of angst.   

 

Korte omschrijving 

Tijdens deze training krijgen medewerkers uitleg over hoe ze specifieke vragenlijsten en meettrajecten 

kunnen inzetten om de specifieke effecten van de behandeling gericht te evalueren.  

 

Resultaat 

Na deze training ben je op de hoogte van de werkwijze rondom de specifieke ROM  

vragenlijsten bij de behandelingen van Depressie, Angst & Dwang en PTSS. Je weet hoe je de 

uitkomsten kan interpreteren en op een motiverende manier aan de client kan terugkoppelen. 

Daarnaast leer je de uitkomsten samen te gebruiken met de cliënt om keuzes te maken tav de 

(verdere) behandeling en/ of begeleiding bij de afronding.        

 

Inhoud 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Het belang en de meerwaarde van specifieke vragenlijsten in de behandeling 

• Specifieke vragenlijsten bij angst 

• Specifieke vragenlijsten bij depressie  

• Specifieke vragenlijsten bij PTSS 

• Gebruik ROM bij evaluaties van specifieke behandelingen 

• Specifieke ROM als informatiebron bij samen beslissen 
 
Voorbereiding 
Bekijk voorafgaande aan deze training deze 2 korte filmpjes: 
- ROM op maat (uitleg over ROM bij GGZ NHN, 8 min.) 
- Samen beslissen (4 experts over samen beslissen in de GGZ, 10 min.) 
Download de 3 bijgevoegde kaarten: betekenis geven, stappen samen beslissen en keuzehulp. 
  
Een aanbeveling is om ook de volgende artikelen voorafgaande aan de training te lezen.  

- Oudejans, S & Spits, M (2018). Uitkomsten terugkoppelen met motiverende gespreksvoering. 
In: Snel succes met ROM; een leidraad voor professionals in de GGZ (pp 101-118). Houten, 
Bohn Stafleu van Loghum.  

- Tiemens, B., Peperkamp- Meuleman, I., Witteman, C (2020). Geen maatwerk zonder 
meetwerk. Tijdschrift voor psychotherapie, 5.    

 
Data en aanmelding 
Je kunt je direct aanmelden op één van de dagdelen.   

 
Locatie  
Alle trainingen worden aangeboden via Lifesize.  
 

Duur  

Alle trainingen binnen ROM volwassenen (HoNOS, Algemeen en Specifiek) worden maandelijks 

aangeboden en duren 2,5 uur.  

 
Deelnemers 
Minimaal 2 - maximaal 10 
 
Uitvoering  
Alle trainingen worden gegeven door Rosa van Mourik & Marjolein van Dijk van afdeling onderzoek & 
monitoring. Indien mogelijk wordt training 3 (Specifiek) gegeven i.s.m. ervaringsdeskundige Dick van 
der Vlugt en/of een van de leadexperts uit een van de expertnetwerken Depressie, Angst & Dwang en 
Trauma. 



Blokje 5 ROM Ouderen (Frailty) 
 
Doelgroep 
Voor alle medewerkers werkzaam binnen Frailty van GGZ NHN die te maken hebben met ROM in de 
behandeling en kennis op dit gebied willen opdoen of willen opfrissen. 
 
Korte omschrijving 

Tijdens deze training krijgen medewerkers een introductie over hoe ze algemene en specifieke 
vragenlijsten die passen binnen de behandeling van ouderen kunnen inzetten om de behandeling 
samen te evalueren.  
 

Resultaat 

Na deze training ben je op de hoogte van de werkwijze rondom de ROM binnen Frailty en kun je de 

uitkomsten op de vragenlijsten interpreteren én op motiverende wijze terugkoppelen aan de 

cliënt. Daarnaast leer je de uitkomsten samen te gebruiken met de cliënt en behandeldoelen te 

formuleren en keuzes te maken voor behandeling en/ of begeleiding bij de afronding. 

 

Inhoud 

• Inhoud en interpretatie van de vragenlijsten (HoNOS 65+, HADS-A,GDS-15, AUDIT-C 65+),  

• Bespreken van de resultaten 

• Gebruik ROM in de behandelplancyclus bij start behandeling, evaluatie en afronding 

• ROM als informatiebron bij samen beslissen 

 

Voorbereiding 

Bekijk voorafgaande aan deze training deze 2 korte filmpjes: 
- ROM op maat (uitleg over ROM bij GGZ NHN, 8 min.) 
- Samen beslissen (4 experts over samen beslissen in de GGZ, 10 min.) 
 

Bekijk de themapagina ROM algemeen frailty en download de interpretatiekaart ROM frailty. 

Download ook de 3 bijgevoegde kaarten: betekenis geven, stappen samen beslissen en keuzehulp 

 
Een aanbeveling is om ook de volgende artikelen voorafgaande aan de training te lezen.  

- Oudejans, S & Spits, M (2018). Uitkomsten terugkoppelen met motiverende gespreksvoering. 
In: Snel succes met ROM; een leidraad voor professionals in de GGZ (pp 101-118). Houten, 
Bohn Stafleu van Loghum.  

- Tiemens, B., Peperkamp- Meuleman, I., Witteman, C (2020). Geen maatwerk zonder 
meetwerk. Tijdschrift voor psychotherapie, 5.    

 

Data en aanmelding 

Je kunt je direct aanmelden op één van de dagdelen.   
 
Locatie  
De trainingen worden aangeboden via Lifesize  
 

Duur  

De training wordt 2 keer per jaar aangeboden en duurt 2,5 uur.  

 
Deelnemers 
Minimaal 2 - maximaal 10 
 
Uitvoering  
De trainingen worden gegeven door Rosa van Mourik & Marjolein van Dijk van afdeling onderzoek & 
monitoring.  
 


