
 
ROM Specifiek Angst & dwang 
 
Zoekwoorden (tabblad Inhoud) 
 
Angst 
Dwang 
Fobie 
Paniek 
Dwang 
Agorafobie 
Pleinvrees 
Hypochondrie 
Ziekteangst 
Padua 
BSQ 
POL 
AGO 
PSWQ 
PSWQ-11 
IAS 
SCARED 
VAK 
Y-BOCS 
CY-BOCS 
HADS 
Routine Outcome Monitoring 
ROM 
Specifieke ROM 
Angstvragenlijst(en) 
Vragenlijst(en) 
Meetinstrument(en) 
Instrumenten  
QuestManager 
Behandelplanevaluatie 
Behandelevaluatie 
Behandeluitkomst(en) 
Uitkomst 
Kwaliteit 
Evaluatie 
Specifieke problematiek  
Meting 
Expertnetwerk  
Samen beslissen  
Shared decision making  
Supported decision making  
 

 
Formulier (tabblad Gerelateerd, gerelateerde links) 
 
Expertnetwerk Angst en dwang (LINK groep) 
 

 
Belangrijk om te weten (tabblad kaderafspraken, Afspraak) 
 
De specifieke ROM wordt ingezet om de specieke aspecten van klachten, functioneren en herstel te 
monitoren en is gekoppeld aan specifiek interventies die gericht zijn op het beïnvloeden van deze 
klachten. De leadexperts bepalen welke vragenlijsten voor welk type behandeling, bij welke cliënten 
en hoe vaak deze moeten worden gebruikt.  
 



Onder documenten staan alle printversies van de vragenlijsten en handleidingen die door het 
expertnetwerk angst zijn vastgesteld en in Questmanager beschikbaar zijn. 
 
 
Voor overige specifieke vragenlijsten zie overzicht (link naar ROM Questmanager groep) en de 
betreffende specifieke ROM themapagina’s. 

 
Veel gestelde vragen en antwoorden (toevoegen aan thema op tabblad Verwijzingen, veel 
gestelde vragen) 
 
Welke angstvragenlijsten gebruiken we bij wie? 
 

Wat Vragenlijst Doel Leeftijd Invuller 

Angst – algemeen SCARED Diagnostiek/Screening 
behandelvoortgang 

7-19 Cliënt 
(optioneel 
ouder) 

Angst – algemeen PSWQ-11 Screening/ 
Behandelvoortgang 

18+ Cliënt 

Angst – algemeen HADS-A Screening/ 
behandelvoortgang 

65+ Cliënt 

Angst – Agorafobie 
(pleinvrees) 

AGO Behandelvoortgang 18+ Cliënt 

Angst – dwang Y-BOCS Behandelvoortgang 18+ Behandelaar 

Angst – dwang CY-BOCS Behandelvoortang 12-18 Behandelaar 

Angst – lichamelijke 
sensaties 

BSQ Behandelvoortgang 18+ Cliënt 

Angst – Paniek POL Behandelvoortgang 18+ Cliënt 

Angst – Sociale fobie* SFS 
SIAS 

Behandelvoortgang 18+ Cliënt 

Ziekteangst IAS Behandelvoortgang 18+ Cliënt 

 
 
Bij welke behandelingen zet ik angstvragenlijsten in en hoe vaak? 
 
Bij alle behandelingen die specifiek worden ingezet om de angst/dwang en of vermijding te 
verminderen (zoals exposure, CGT, affectfobiegroep) gebruik je specifieke angstvragenlijst(en) om 
het effect van je behandeling te evalueren. Voor volwassenen zijn hiervoor per type angst 
meettrajecten ingericht (link naar instructiekaart meettrajecten angst).  
 
Hierbij neem je voorafgaande aan de start van de behandeling of tijdens de eerste sessie de eerste 
specifieke vragenlijst(en) af. Na iedere 6 weken behandeling evalueer je opnieuw met dezelfde 
vragenlijst(en) om te bepalen of de behandeling voldoende helpt of dat er iets anders nodig is. Ook 
bij afronding van de behandeling zet je opnieuw de vragenlijst(en) in om de behandeling te 
evalueren. Zie ook de bijgevoegde tabel voor het overzicht (link naar tabel) 
 
Hoe gebruik ik de angstvragenlijsten in QuestManager? 
 
Voor cliënten met specifieke angstklachten zijn aparte meettrajecten aangemaakt, om het 
evalueren te vergemakkelijken. Zie instructiekaart meettrajecten angst(link). 
 
Voor ouderen zit de HADS-A al in het meettraject Frailty, deze wordt dus al standaard 
meegenomen met de algemene ROM. 
 
 
Hoe interpreteer ik de angstvragenlijsten? 
 
Zie de interpretatiekaart ROM angst voor meer informatie over hoe je de AGO, BSQ, CY-BOCS, 
HADS-A,  PADUA, IAS, POL, PSWQ-11, SCARED, SFS en Y-BOCS interpreteert. Als je (nog) niet 
zoveel ervaring hebt met deze lijsten, dan is het aan te bevelen om de interpretatiekaart eerst goed 
te bestuderen voordat je de uitslagen met een cliënt bespreekt.  



   
Waar vind ik meer informatie over angstvragenlijsten? 
 
Onder documenten op deze themapagina vind je de printversies en de documentatie/handleidingen 
voor zover beschikbaar van de vragenlijsten in de specifieke ROM angst.  
 
LET OP: de PADUA gaat per 1-1-2022 verdwijnen uit QuestManager. Als vervanging wordt de Y-
BOCS geadviseerd.  
 
 

 
Gerelateerde documenten (in media-bron map met zelfde naam als themapagina) 
 
Themapagina’s:  
Questmanager  
ROM procedures  
ROM algemeen volwassenen  
 
Groepen:  
Expertnetwerk Angst en dwang (LINK groep) 
ROM/ QuestManager 
 

 
Wie weet hier meer van (Tabblad Gerelateerd, Wie weet hier meer van) 
 
 

 
Herzieningsdatum (tabblad Eigenschappen, herzien datum) 
 
 
 
 

 
Gerelateerde documenten 
 
AGO – vragenlijst (NB printversie nog maken, is andere versie) 
BSQ – vragenlijst 
BSQ - normen 
HADS-A - vragenlijst 
Instructiekaart ROM angst 
Interpretatiekaart ROM angst 
PADUA- vragenlijst 
PSWQ-11 – normering 
POL – vragenlijst 
POL - documentatie 
SCARED – vragenlijst 
SFS – vragenlijst  
SFS- documentatie 
SIAS- vragenlijst  
SIAS – documentatie 
CY-BOCS – documentatie 
Y-BOCS - documentatie 
 

 
  


