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Introductie

Team

Onderzoeksdoelen:

• Good practices in beeld: PROMs die daadwerkelijk gebruikt worden in de spreekkamer

• In kaart brengen van succes- en faalfactoren voor de implementatie van PROMs
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Onderzoeksopzet

• Opstellen analysekader

• Selectie praktijkvoorbeelden

• Praktijkonderzoek op de werkvloer

• Verdieping succes- en faalfactoren & drijfveren met 
professionals en patiënten.

• Rapportage

• Presentatie
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Selectie van PROMs (1)

1. Longlist partijen/aandoeningen waarbij PROMs (vermoedelijk) in de 
spreekkamer worden gebruikt.

2. Definitieve selectie van drie aandoeningen o.b.v. 5 criteria:

a) Wordt de PROMs daadwerkelijk gebruikt in de spreekkamer?*

b) Is de PROM-implementatie in tenminste één zorgpraktijk een succes?

c) Zijn er (bij voorkeur van dezelfde PROM) ook voorbeelden van minder succesvolle 
implementatie?

d) Is er bij één of meerdere zorgorganisaties bereidheid tot deelname aan het 
onderzoek?

e) Laat de totale selectie (aandoeningen i.c.m. te betrekken zorgorganisaties) 
voldoende diversiteit / variëteit zien in:

• Type ziekenhuis/setting (academisch / niet-academisch / zelfstandige kliniek)

• Type aandoening (chronisch / niet chronisch)

• Primaire doelen PROMs bij start implementatie

*Gebruik in de spreekkamer kan ook een subdoel zijn
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Selectie van PROMs (2)

Op basis van genoemde criteria zijn samen met het ZI de volgende 
aandoeningen, PROMs en zorgpraktijken geselecteerd:

Gesproken in verschillende settings (academische en niet academische ziekenhuizen en zelfstandige 
klinieken). Daar waar mogelijk gesproken met patiëntenvereniging, patiënten en ICT-leverancier.
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Lessen & aanbevelingen implementatie
(selectie) – zie het rapport op de website van het ZorgInstituut.

Intervenieer in het zorgproces om de potentie van de PROM te benutten

Maak tijd en ruimte voor de ‘zachte’ elementen van 
de implementatie

Maak aan patiënten duidelijk dat samen beslissen ook extra 
inzet van de patiënt vraagt

Zet in op PROMs waarvan de meerwaarde voor de patiënt meer 
evident is 

Kies primair voor het gebruiksdoel ‘gebruik in 
de spreekkamer’

1.

2.

3.

4.

5.
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Mentimeter
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Stelling 1



1. Intervenieer in het zorgproces om de potentie van de PROM te benutten
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Stelling 2



2. Zet in op PROMs waarvan de meerwaarde voor de patiënt meer evident is
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Stelling 3



3. Maak aan patiënten duidelijk dat samen beslissen ook extra inzet van de 
patiënt vraagt
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Vragen?

Zie ook het bericht op de website ZorgInstituut:

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/10/26/proms-in-de-
spreekkamer-succesfactoren-en-faalfactoren-en-lessen-voor-implementatie

En voor alle lessen en inzichten het rapport:

PROMs in de spreekkamer: Succesfactoren en faalfactoren en lessen voor 
implementatie

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2018/10/26/proms-in-de-spreekkamer-succesfactoren-en-faalfactoren-en-lessen-voor-implementatie
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/10/26/proms-in-de-spreekkamer-succesfactoren-en-faalfactoren-en-lessen-voor-implementatie/PROMs+in+de+spreekkamer+Succesfactoren+en+faalfactoren+en+lessen+voor+implementatie.pdf
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De lessen
(zie rapport* voor toelichting)

1. Intervenieer in het zorgproces om de potentie van de PROM te benutten

2. Maak tijd en ruimte voor de ‘zachte’ elementen van de implementatie

3. Zorg voor balans in het vierkant wetenschap, zorgprofessional, patiënt en ICT

4. Ontwikkel de PROM voor een specifieke patiëntpopulatie

5. Kies primair voor het gebruiksdoel ‘gebruik in de spreekkamer’

*PROMs in de spreekkamer: Succesfactoren en faalfactoren en lessen voor implementatie

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/10/26/proms-in-de-spreekkamer-succesfactoren-en-faalfactoren-en-lessen-voor-implementatie/PROMs+in+de+spreekkamer+Succesfactoren+en+faalfactoren+en+lessen+voor+implementatie.pdf
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De Rebelse inzichten
(zie rapport* voor toelichting)

1. Versnel gericht de ontwikkeling en implementatie bij aandoeningen waarbij de 
meerwaarde voor de patiënt meer evident is.

2. Maak duidelijk dat ‘samen beslissen’ ook extra inzet van de patiënt vraagt (en durf dat 
ook van de patiënt te vragen).

3. Zet de (nieuwe) mogelijkheden voor duurzame bekostiging van gebruik PROMs meer in 
de spotlights.

4. Ondersteun bij standaardisering van vragenlijsten, maar doe dit op basis van 
praktijkervaring

5. Faciliteer de verbinding tussen praktijkvoorbeelden

6. Stimuleer actieve bijdrage van patiëntenverenigingen bij de ontwikkeling van PROMs

*PROMs in de spreekkamer: Succesfactoren en faalfactoren en lessen voor implementatie

https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/rapport/2018/10/26/proms-in-de-spreekkamer-succesfactoren-en-faalfactoren-en-lessen-voor-implementatie/PROMs+in+de+spreekkamer+Succesfactoren+en+faalfactoren+en+lessen+voor+implementatie.pdf
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