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Waar ga ik het over hebben?

� ROM: definitie en doel

� RoQua: een ROM tool in de praktijk

� Hoe gebruiken we feedback in de behandeling

� Nieuwe ROM technologie

ROM definition, Trauer, 2010

� The use of standard instruments

� in a systematic and ongoing way

� that assess aspects of mental health

� to provide outcome information

� for clinical decision making

Ondersteuning primair proces

Behandelaar en cliënt voorzien van feedback over het 
beloop van de behandeling

�Mate van verbetering, stilstand of verslechtering

�Met als doel het behandelbeleid te continueren of bij te stellen

� Dit werkt alleen als de resultaten door cliënt en behandelaar 
worden besproken

Effectiviteit van interventies

� Daarvoor is nodig:
� Dat we weten wat we meten

� Dit impliceert:
� Een duidelijk gestructureerd zorgprogramma

� Een duidelijk behandeldoel

� Een beoogde uitkomst

� ROM geïntegreerd in het zorgprogramma 

Voorbeeld: CGT in GGZ-Friesland

� CGT voor stemmingsstoornissen (GGZ Friesland)
� Affectieve stoornis

� 12-16 wekelijke sessies

� ROM meting iedere maand

� Instrumenten: OQ-45 + IDS-SR

� Remissie = IDS-SR score < 14
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RoQua

� www.roqua.nl

� 400.000 ingevulde vragenlijsten

� 10.000 professionals

� 175.000 patienten

www.roqua.nl

Reliable change and significant change (RSCS)
Evans, 1998

� Has the patient changed sufficiently to be confident that 

the change is beyond that which could be attributed to 

measurement error?—“reliable change” and 

� How does the end state of the patient compare with the 

scores observed in socially and clinically meaningful 

comparison groups?— “clinically significant change.”
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‘on track’ (Lambert et al. 2001, 2002)

� On track
� Improvement as expected, continue treatment

� Client is functioning in normal range, consider 
termination of treatment

� Not on track
� No improvement, may drop out of treatment, 

review this case

� Improvement less than expected, consider altering 
the treatment plan 

Shimokawa et al, 2010

� 7 trials met als feedbacksysteem de OQ-45 

� Alleen feedback effect bij patiënten die ‘not on track’ zijn

� Effect size is ‘medium’ (g = .50) 

Expected Treatment Response

Stulz et al, 2009

Warning signal to therapist

Waar gaat de zorg naartoe?

� Flexibele interactie diagnostiek en behandeling

� E-health en face-to-face wisselen elkaar af

� We meten gedurende het traject op diverse manieren

>Een verbreding van het ROM concept

En waar gaat de ROM naar toe?

� We willen vaak maar kort meten
� Innovatieve meetmethoden om de belasting voor de cliënt te 

verminderen

� Computerized adaptive testing en IRT

� Toegespitst op de individuele problemen van de 
cliënt
� Individualized ROM

� Alleen die symptomen meten die voor cliënt relevant zijn

� Doelen formuleren en die monitoren
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Discussie

� Is ROM zinvol in een zorgprogramma?

� Hoe kunnen we het zinvoller maken?


