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Phamous & ROM

Phamous & ROM in de toekomst
Lian van der Krieke
Sjoerd Sytema

Patient: “Ik doe mee aan Phamous en ROM”
• Phamous = ROM voor mensen die
antipsychotica slikken
• ROM voor EPA

Stakeholders
• Patiënt: persoonlijke problemen en doelen
• Behandelaar/team: basis + evaluatie
behandelplan (HoNOS)
• Instelling: verantwoording zorgverzekeraars
(HoNOS + MANSA, 1x pj)
• Onderzoeker: veel gestandaardiseerde data

•
•
•
•
•
•

Huidige situatie

Toekomst

Standaardaanpak
Selectie van vragenlijsten
Behoorlijke belasting
Nadruk op evaluatie van problemen/klachten
ROM verpleegkundigen vs behandelaren
Eén keer per jaar

• Persoonlijke aanpak
• Meer gericht op individuele doelen/behoeften
– hulpmiddelen

1

Lian van der Krieke MSc, RGOc

31-1-2013

Toekomst
• Persoonlijke aanpak
• Meer gericht op individuele doelen/behoeften
– hulpmiddelen

• Regelmatig meten (self-report)
• Compacter

Stappen

1. Variabele frequentie van metingen
Voorbeeld

1. Variabele frequentie van metingen
2. Relevante, gepersonaliseerde
meetmethoden

1. Variabele frequentie van metingen
• Somatische screening 1x per jaar
– Maar: als lifestyle interventies dan vaker meten
(gewicht, hartslag, bloeddruk)

- Antipsychotica
- Metabool syndroom
- Ongezonde leefstijl
- Weinig sociale contacten
- Erg somber

1. Variabele frequentie van metingen
• FACT-team:
– HoNOS en MANSA op strategische momenten
(op/van bord)

• Na psychosociale interventies:
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Computer adaptief testen (CAT)
‘Screenen op maat’

•Zo relevant mogelijk voor de patiënt
– Diverse mogelijkheden

•Zo weinig mogelijk belasting

•Vragenlijst via de computer
•Dynamische selectie van items
•Gebaseerd op psychometrische modellen
Stopcriterium: meetprecisie

– Automatisering
– Nieuwe technieken

Voorbeeld CAT

Computer Adaptief Testen
• Veel minder vragen nodig voor zelfde
betrouwbaarheid
• ‘Relevante’ vragen
• Afwisselende vragen
• Onderling vergelijkbaar

CAT
PROMIS - VS
• National Institute of Health (NIH) 2004, VS
• Clinici en wetenschappers
• Doel: 1 dynamische vragenlijst
Plannen in Groningen
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Bedankt voor jullie
aandacht!

trackyourhappiness.org

4

