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Inleiding

PROMs: mogelijkheden voor patiëntenparticipatie

- Verkrijgen van inzicht in eigen ziekte en ziekteproces

- Ondersteuning van behandelkeuzes in Gedeelde 
Besluitvorming

- Ondersteuning van keuzes voor 
zorgverleners/zorginstellingen

- Verkrijgen van inzicht in voor patiënt belangrijke 
aspecten tav QoL



Probleemstelling

• Weinig bekend over hoe patiënten en zorgverleners 
het gebruik van (geaggregeerde) PROM-gegevens 
evalueren of hoe deze informatie gecommuniceerd 
moet worden.

• Wel bekend: gebruik in de spreekkamer gaat niet 
vanzelf. 

• Meer inzicht nodig in perspectief van patiënten en 
zorgverleners!



Doelstelling workshop

• Zicht op aantal belangrijke aandachtspunten bij 
doorontwikkelen, testen en gebruiken van 
PROMs
in samenwerking met patiënten en zorgverleners

• Handvatten bij doorontwikkelen, testen en 
gebruiken van PROMs
in samenwerking met patiënten en zorgverleners
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Promotie-onderzoek Inger Abma, 
Radboudumc (loopt nog)

- ontwikkelen van PROM voor 
OSAS(apneu)patiënten: de Patient-Reported Apnea 
Questionnaire (PRAQ)

- op basis van bestaande vragenlijsten
nieuwe vragenlijst maken + 

- format voor presentatie van gegevens in 
spreekkamer

- vanaf begin contact met ApneuVereniging



Apneu = 

- Prevalentie  apneu 600.000
Gediagnosticeerd  

en onder behandeling 160.000 !

- ApneuVereniging ruim 7000 leden

ruim 100 medewerkers , 
allen vrijwilligers

- Netwerk 
- frequent contact met de 89 klinieken die zich richten op 

diagnose en behandeling van slaapapneu; 

- invloed oa via patiënten onderzoek



Samenwerking onderzoekers en 
ApneuVereniging

- Eerste vraag Inger Abma: kan PROM in de 
spreekkamer van belang zijn voor apneupatiënt?

� JAzeker

- Bestuurslid Marijke IJff  in werkgroep PRAQ 

- meedenken vanuit patiëntperspectief bij iedere 
stap in proces

- tussenpersoon naar apneupatiënten en
netwerk zorgverleners 



Samenwerking met patiënten en 
zorgverleners

- Survey over vragen en domeinen  van de 
vragenlijst onder 

vrijwilligers/patiënten en zorgverleners

- Focusgroepen (2) met patiënten; bezoek aan 
aantal apneuteams: vragenlijst en format

- Cognitieve validatie van vragenlijst – patiënten 1 
ziekenhuis (1e stap in testen)



Survey onder patiënten en 
zorgverleners

- Verzameling van items van bestaande vragenlijsten 
(breed)

- Survey uitgezet bij vrijwilligers ApneuVereniging 
(patiënten) en zorgverleners

- Vrijwilligers = coördinatoren met veel 
‘veldcontacten’



Table 1: Patient survey respondent characteristics

Total nr of respondents (complete 

survey)

35 / 85 

(41%)

Current OSA patients 30

Former OSA patients 3

Partners 2

Gender 29% female

Median age 60-69

Table 2: Healthcare professional survey respondent 

characteristics

Respondents of complete survey (n) 30 / 55 (54%)

Employed at n sleep centers 26

Median age 50-59

Gender 53% female

Physician (n) 16

OSA nurse (n) / OSA nurse 

practitioner (n)

12/ 2



Vragen aan vrijwilligers en 
soortgelijk aan zorgverleners

- Hoe belangrijk zijn deze items/deze vragen? 
(Schaal 1-9)

- Welke onderwerpen/vragen ontbreken of zijn 
overbodig? 

- Zijn de vragen duidelijk?

- Zou u dit onderwerp willen bespreken met een 
apneu-arts of -verpleegkundige?



Focusgroepen met patiënten 

- Items en vragen uit vragenlijst waar werkgroep na 
evaluatie van survey twijfels over had

- In 2e focusgroep ook vragen mbt het format van de 
te presenteren gegevens 

- Soortgelijke onderwerpen in de gesprekken met 
enkele apneu-teams in ziekenhuizen



Cognitieve validatie (1e stap in testen)

- Doel: nagaan of vragen begrijpelijk  zijn en niet 
multi-interpretabel?

- Methode: vragenlijst invullen en daarbij hardop 
denken in bijzijn onderzoekster

- Wie: 12 (6v/6m) toevallig aanwezige patiënten in
1 ziekenhuis; wisselend voor en na diagnose; 
hoogste opleiding lagere school- MBO



De uitkomsten van de PRAQ in de 

spreekkamer

5 secties naar wens van de patiënten 

1: overzicht van de domeinen

2: balkjes overzicht  met 2 vorige meetmomenten

3: overzicht  items met lage score

4: antwoorden op extra vragen (oa behandeling en 

comorbiditeiten)

5: opmerkingen open tekstveld  bij elk domein



De uitkomsten van de PRAQ in de 

spreekkamer (in ontwikkeling)

sectie 1:  de domeinen



Resultaten patiënten onder andere

• Items erbij, oa kort lontje, 
plotse heftige emoties, 
slaapkwaliteit

• Aandacht man/vrouw 
verschillen, bijv. 
slaperigheid/vermoeidheid

• Verschil bij sommige items tav
meten en bespreken (bijv. 
seksualiteit)

• Open veld ivm wens info 
langer dan 4 weken geleden

• Overzicht uitkomsten in 5 
overzichtelijke secties

• Individuele weergave lage 
scores; patiënt geeft aan 
waarover wel/niet te willen 
praten (kan ook bij hoge 
score)

• Lengte vragenlijst acceptabel; 
45-50 vragen, ongeveer 15 
minuten



Resultaten zorgverleners onder andere

• Alle onderwerpen van 
belang; ook bij patiënten 
lager in belang scorende als 
angsten en depressies 
behouden

• Willen van bijna alles op de 
hoogte zijn (82-100%), 
laagste score: seksualiteit

• Vinden dat slaapcentrum 
bijdrage moet leveren aan 
oplossen klachten (71-100%)

• Tips en wensen mbt
presentatie uitkomsten, in 1 
opslag een overzicht

• Tips over verschil meten tbv
diagnose/evaluatie 
behandeling en meten tbv
zicht op QoL (open tekstveld 
bij domeinen)



Samenwerken met patiënten en 
zorgverleners

• Patiëntenvereniging kan 
landelijk netwerk van 
patiënten en zorgverleners 
bieden; daarmee veel info

• Patiënten kunnen belang van 
items en domeinen 
aangeven; zorgverleners ook

• Cognitieve validatie kan veel 
onterechte antwoorden 
voorkomen

• Wat te doen bij gebrek aan 
(goed functionerende) 
patiëntenvereniging?

• Zijn er verschillen tussen 
patiënten met verschillende 
achtergronden (cultureel, 
sociaaleconomisch, sekse)?



PROMpromotie

ApneuMagazine 2016-2

Interview met Inger 

Abma over de PRAQ, 

de PROM voor apneu

1e van 3 pagina’s
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Praktijkervaringen bij de ziekte van 
Parkinson
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Doelstelling project

Vaststellen hoe (geaggregeerde) PROM-gegevens het 
beste in de spreekkamer met patiënten besproken 
kunnen worden, rekening houdend met de visie van 
zowel patiënten als zorgverleners. 

�Randvoorwaarden opstellen voor het bespreken van 
PROMs in de spreekkamer.

�Model ontwikkelen voor het bespreekbaar maken van 
geaggregeerde PROM-gegevens in de spreekkamer.



Casus: PRO voor Parkinson

Kwaliteit van leven (PDQ-39) met 8 subdomeinen:

• Mobiliteit

• ADL

• Emotioneel welzijn

• Stigmatisering

• Sociale steun

• Cognitie

• Communicatie

• Lichamelijk ongemak

Deelnemers kregen figuren met geaggregeerde scores op subdomeinen te zien.



Presentatie formats
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Lijn versus staaf

44% 56%



Eigen score versus score van anderen



Behandelingen vergelijken



Ziekenhuizen vergelijken



Vergelijking 

eigen score met 

andere 

patiënten

Vergelijking

behandeling

Vergelijking 

ziekenhuizen

Figuur goed geïnterpreteerd? (%  

ja)

76 89 77

Vind u de figuur nuttig? (% ja) 64 87 77

Zou u dit willen bespreken met uw 

zorgverlener? (% ja)

86 95 84

Invloed van vergelijkingswijze



Presentatiewijze bepaalt of PROM wel 
of niet nuttig wordt ervaren!!

NIET nuttig:

• Je weet dit al van jezelf.

• Het is zoals het is, je kan er toch niets 

aan veranderen.

• Te confronterend, je wilt niet weten of 

je meer of minder ongemakken hebt 

dan andere patiënten.

WEL nuttig:

• Ik vind het fijn om inzicht te hebben in 

het effect van een behandeling.

• Het helpt me bij mijn keuze voor een 

behandeling.

• Ik vind het fijn om mee te kunnen 

beslissen met mijn zorgverlener.


