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Voorwoord van de redactie

Het eerste Praktijkboek ROM in de ggz: een leidraad voor gebruik en implementatie van meetin-
strumenten (Buwalda e.a., 2011c) gaat over de achtergronden van routine outcome monitoring 
(rom) en het gebruik en de implementatie in de dagelijkse praktijk. Centraal in dat boek staat 
de toepassing van rom in de behandeling van patiënten. Aan de hand van praktijkervaringen 
van de auteurs is het gebruik en de implementatie van rom in de ggz uitgewerkt voor drie 
verschillende settings: de klinische setting, de kortdurende ambulante behandeling en de lang-
durende psychiatrie. De doelgroep volwassenen was daarbij het uitgangspunt.
In het boek zelf is al aangegeven dat voor andere doelgroepen aanpassingen nodig zijn als het 
gaat om gebruik en implementatie van rom. In het voorwoord staat het als volgt geformuleerd.

‘Veel van de principes in dit boek zijn te generaliseren naar andere doelgroepen, 
zoals ouderen, kinderen en jongeren, of naar speciale doelgroepen zoals forensisch 
psychiatrische patiënten en patiënten met verslaving als op de voorgrond staande 
diagnoses. Tegelijkertijd hebben deze doelgroepen toch ook weer andere aandachtspunten. 
Bij kinderen en jongeren bijvoorbeeld betrekken we ouders en leerkrachten. Dit stelt 
aparte eisen aan de te gebruiken instrumenten. En bij forensische psychiatrie gaat het niet 
alleen om verbetering van de psychiatrische problematiek, maar ook om het terugdringen 
van het risico op recidive. Een tweede praktijkboek waarin ook deze aspecten aan de orde 
komen zou op zijn plaats zijn.’

Sinds het verschijnen van het eerste boek is de belangstelling voor rom in Nederland enorm 
gegroeid. Hiervan getuigen het verschijnen van het boek Van meten naar weten (Van Hees, Van 
der Vlist & Mulder) in het najaar van 2011, dat tot stand gekomen is vanuit het project rom ggz 
van ggz Nederland, en het themanummer over rom van het Tijdschrift voor Psychiatrie in 2012. 
De eisen die externe partijen, vooral zorgverzekeraars, hebben gesteld aan de implementatie 
van rom zijn een belangrijke reden voor deze toegenomen belangstelling. Hoewel deze eisen, 
die bij onvoldoende resultaat resulteren in financiële kortingen, mogelijk hebben geleid tot een 
versnelde implementatie van rom in instellingen, hebben zij tegelijkertijd de implementatie en 
vooral het gebruik van rom in het kader van de behandeling bemoeilijkt. Daarvan getuigt ook 
een aantal hoofdstukken in dit boek, waarin duidelijk wordt dat bij de implementatie van rom 
– toch al geen gemakkelijke opgave – op dit moment ook rekening moet worden gehouden met 
eisen die extern zijn opgelegd en die niet (altijd) zijn afgestemd op de inhoud van de behande-
ling. Wat daarnaast speelt, is dat de discussies die onder meer in het Tijdschrift voor Psychiatrie 
zijn gevoerd over de (on)mogelijkheden van benchmarking op grond van rom-gegevens, het 
gebruik van rom ten behoeve van de behandeling wat naar de achtergrond hebben verschoven. 
De literatuur over de effectiviteit van rom betreft voornamelijk de doelgroep volwassenen, met 
veelal lichte problematiek, en in mindere mate ook de doelgroep ouderen. Onderzoeken naar de 
effectiviteit van rom bij jongeren (Bickman e.a., 2011) en in de verslavingszorg (Raes e.a., 2011) 
zijn van recentere datum en nog betrekkelijk schaars. 
In de meta-analyse van Knaup en collega’s (2009) en de review van Carlier en collega’s (2010) 
komt naar voren dat de effectiviteit van rom op de geestelijke gezondheid bij volwassen en 



8 Voorwoord van de redactie

ouderen bescheiden is. Deze auteurs noemen een aantal modererende factoren, waaronder het 
aantal keren dat de rom-scores worden teruggekoppeld naar behandelaars en het al dan niet 
terugkoppelen van deze uitkomsten naar patiënten. Verder onderzoek lijkt uit te wijzen dat de 
attitude van de behandelaar tegenover rom en de mate waarin behandelaars in staat en bereid 
zijn om de rom-informatie te gebruiken, van invloed zijn op de effectiviteit van rom (De Jong 
e.a., 2012; Simon e.a., 2012). Met dit boek vragen we daarom opnieuw aandacht voor het gebruik 
van rom in het kader van de behandeling van patiënten. 
rom kan worden gebruikt om beslissingen te nemen over de in te zetten behandeling. Bij 
voorkeur doet de behandelaar dat in dialoog met de patiënt. In het eerste deel van dit boek 
worden de mogelijkheden besproken die patiënten zelf zien voor de toepassing van rom. 
Vervolgens komen in deel 2 ervaringen met implementatie en gebruik van rom in verschillende 
leeftijdsfasen aan de orde: ouderen, en kinderen en jongeren. Bij ouderen is onder andere het 
onderscheid tussen psychogeriatrie en gerontopsychiatrie van belang voor de keuze van het 
meetinstrument en worden ervaringen van hulpverleners met rom bij ouderen besproken. Bij 
kinderen en jeugd staan de verschillende ontwikkelingsfasen en de betrokkenen (ouders en 
leerkrachten) die rom complex maken centraal. 
In deel 3 passeren verschillende sectoren de revue: verslavingszorg, de ervaringen met rom in 
onder andere het landelijk kwaliteitsproject ‘Resultaten Scoren’, de forensische psychiatrie met 
de toepassing van risicotaxatie-instrumenten, en de ziekenhuispsychiatrie waarbij het niet 
vanzelfsprekend is rom toe te passen. 
Het vierde deel behandelt de toepassing van rom bij patiënten met specifieke aandoeningen: 
patiënten met autisme in uiteenlopende leeftijdsgroepen, waarvoor verschillende instru-
menten nodig zijn, patiënten met gedragsstoornissen en verstandelijke beperkingen waarvoor 
specifieke instrumenten zijn ontwikkeld en tot slot patiënten met doofheid en slechthorend-
heid voor wie veelgebruikte rom-instrumenten niet zonder meer toepasbaar zijn.
In het laatste deel, de capita selecta, komen enkele nieuwe ontwikkelingen aan de orde: de 
Vlaamse methode met procesmetingen en nieuwe inzichten bij het meten van veranderingen 
bij rom en wat dit betekent. Dit deel wordt afgesloten door een hoofdstuk over verander-
management. 
De toepassing van rom bij de behandeling van patiënten betekent een ingrijpende wijziging in 
de manier van behandelen. Hoe ingrijpend dat is voor behandelaars en voor patiënten wordt 
nog wel eens onderschat. Met dit boek hopen wij te voorzien in de behoefte aan handvatten 
om rom toe te passen voor de behandeling van diverse doelgroepen. We verwachten in de 
komende jaren dat er onderzoek zal worden gedaan naar methoden om rom wetenschappelijk 
verantwoord in de behandeling in te zetten met als doel de transparantie en kwaliteit van het 
primaire proces te verhogen. Het primaire proces dient daarbij het vertrekpunt te zijn.
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