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Meer informatie? 
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 Treatment-E-Assist 

Een digitaal hulpmiddel bij de 
behandeling van psychosen 

 

Onderzoek 
 

Informatie voor hulpverleners 

ROM-data  
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Het TREAT-project 

 

Ben jij hoofdbehandelaar én wil je de kwaliteit van de psychosen-zorg 

verbeteren? Wil je alle ROM-PHAMOUS uitkomsten overzichtelijk op een 

rij? En wil je bij deze uitkomsten behandeladviezen op maat?  Doe dan mee 

aan ons onderzoek en draag bij aan de implementatie van TREAT in jouw 

team.  

 

Aanleiding  

ROM-PHAMOUS is al bijna tien jaar onderdeel van onze patiëntenzorg. Het 

doel van ROM-PHAMOUS is om in kaart te brengen hoe het ziekteproces 

van mensen met een psychotische stoornis verloopt en daar vervolgens hun 

behandeling op af te stemmen. Het kost behandelaars veel tijd om de ROM-

uitkomsten te vertalen naar een concreet behandelplan. Het TREAT-project 

heeft als doel dit proces eenvoudiger en efficiënter te maken! 

 

Wat is TREAT precies? 

TREAT (Treatment-E-Assist) is een digitaal hulpmiddel dat uitkomsten van 

ROM-PHAMOUS verwerkt en behandeladviezen genereert voor gevonden 

problemen. TREAT is bedoeld voor behandelaren van patiënten met een 

psychotische stoornis. De behandeladviezen zijn gebaseerd op de 

Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie en de vakkundige opinie van 

professionals binnen de psychosezorg. De verwachting is dat TREAT op 

lange termijn leidt tot betere behandeluitkomsten voor de patiënt. Wij 

onderzoeken dit aan de hand van een grootschalig onderzoek in meerdere 

centra. 

 

 

 

 

Trial 

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar enthousiaste en kritische 

hoofdbehandelaren die TREAT willen uitproberen en evalueren. We 

nodigen behandelaren van Lentis, GGZ Friesland, GGZ Drenthe en het UCP 

uit om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Wat houdt het onderzoek in voor de behandelaar? 

We vragen je om na vier ROM-PHAMOUS nabesprekingen een digitale  

vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 10 

minuten per keer.  

 

Wat houdt het onderzoek in voor de cliënt? 

Als behandelaar vraag je de cliënt om eenmalig twee digitale vragenlijsten 

in te vullen. Het onderzoeksteam zorgt ervoor dat alle deelnemende 

behandelaren een laptop ontvangen waar de cliënt de vragenlijsten op kan 

invullen.  

 

Aanmelden 

Interesse in deelname? 

Neem dan contact op met Lukas Roebroek (promovendus TREAT-project): 

lo.roebroek@lentis.nl 

06-29600300 


