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Opzet

- Waarom een specifieke vragenlijst

- Procedures & QuestManager

- Gebruik van de IDS om samen
beslissingen te nemen in de 
behandeling



Algemeen Specifiek

herstel in de breedte 
(uitzoomen)

herstel van specifieke 
klachten/symptomen 
(inzoomen)

Bij alle behandelingen Bij specifieke behandelingen

Jaarlijks bij behandelevaluatie
Vaker, afhankelijk van 
behandeling

Algemene en specifieke ROM



Meerwaarde ROM (1) 

• Vaststellen van situatie en voortgang. 

• Cliënt en behandelaar spreken 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.

(Uit: ‘Train de Trainer SynQuest’) 



Meerwaarde ROM (2) 

• Feedback met ROM werkt, mits:

• Feedback aan behandelaars én cliënten.

• Behandelaar feedback actief gebruikt in de 
behandeling.

• Zorgvuldige geïmplementeerd: training, 
toegankelijke feedback, administratieve 
ondersteuning.

(Uit: ‘Train de Trainer SynQuest’) 



IDS bij gedragsactivatie  

Soort behandeling  Vragenlijst Frequentie 

Gedragsactivatie IDS-SR (volw.)

CDI-2 (jeugd)  

Start- elke 6 weken-

einde van de 

behandeling. 

Nb: de eerste 4 weken 

wekelijks afspreken! 

Zie protocol 

gedragsactivatie.

Idem 



Registratie 

Code 

B gedragsactivatie 

F2F 

Code 

B gedragsactivatie 

beeldbellen 



IDS-SR (Inventory of Depressive Symtomatology Self- report) 

- Meet depressieve klachten en kenmerken die geassocieerd zijn 
met een depressie

- 30 vragen over depressieve, melancholische en atypische 
kenmerken 

- Scoring over afgelopen week op een 4-puntsschaal.

- Totaalscore ernst depressie. Daarnaast zijn er nog 2 aparte sub 
schalen. 

- Hoe hoger de score hoe ernstiger de depressie.



Proces 

Uitleg client over 

de ROM (IDS) 

Waarom 

Wanneer 

Hoe 

Meettraject 

klaarzetten 

-Depressieve 

stoornis IDS-SR 

(3x) 

-Depressieve 

klachten jeugd 

(CDI-2) 2x  

Behandeling 

uitvoeren en 

registreren:

Gedragsactivatie 

FTF   

Gedagsactivatie 

Beeldbellen 

Uitkomsten 

bespreken met 

client (CB/RB) 

Start 

Evaluatie

Einde 



QM meettraject 



Betekenis geven aan ROM
Herkennen Is de informatie te plaatsen? 

• Er komt naar voren dat … Herken je dat? 
• Herken je de score? (bij vervolgmeting: vooruitgang, achteruitgang, achteruitgang)

Begrijpen Wat heb je gelezen/gehoord? Begrijp je de informatie? Kunnen we de resultaten uit ROM 
verklaren? 
• Doorvragen: Wat/hoe, uitzonderingen, hulpbronnen/krachten?
• Erkenning geven: Hoe heb je dat zo lang kunnen volhouden? 
• Wat gaat er nu anders? Wat doe je anders? 

Waarderen Wat vinden we van de informatie? Wat spreekt je meer/minder aan? Vinden we de resultaten uit 
ROM goed genoeg?
• Wat betekenen deze resultaten voor jou en jouw naaste? 
• Ben je tevreden? 
• Waar zit je nu? (op een schaal van 0-100)

Handelen Is verandering gewenst? Zijn verbeteracties nodig? 
• Wondervragen stellen: Stel dat er een wonder gebeurt en de problemen zijn minder/verdwenen. 

Waar zou je dit aan merken? Wat zou je anders doen? 
• Wat betekenen de resultaten voor jouw behandeldoelen? 
• Welke opties voor vervolg zijn mogelijk?

(Uit: ‘Train de Trainer SynQuest’)



Vragen?

We zijn bereikbaar via mail: vragenlijst@ggz-nhn.nl

Of in de ROM / QuestManager groep op LINK

mailto:vragenlijst@ggz-nhn.nl

