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ROM online
Het meten van de voortgang van uw behandeling
Voor, tijdens en aan het eind van uw behandeling

De resultaten van de metingen worden gebruikt voor

me ten wij uw klachten en p roblemen. Zo kunt u zien

wetenschappelijk onderzoek, zodat we in de toekomst

o f uw klachten verminderen en kunnen wij het effect

ook andere mensen kunnen helpen. De gegevens

van uw behandeling volgen.

verwerken wij anoniem. Dat betekent dat uw naam
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He t herhaald meten van uw klachten en problemen
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tegen uw behandelaar.

Mo nitoring. Alle GGZ instellingen in Nederland doen
d eze ROM-metingen.

Ook voor verantwoording naar de zorgverzekeraars
maken wij gebruik van de anonieme gegevens. Dit om

Metingen

hen inzicht te geven in de resultaten van de

Wij meten de voortgang van uw behandeling met

behandelingen die wij bieden.

behulp van vragenlijsten. De vragen gaan onder
andere over uw klachten en problemen. De

De ROM metingen zijn voor uzelf een goede manier

uitnodiging met daarin de link naar de ROM-

om inzicht te krijgen in de vooruitgang van uw

vragenlijsten krijgt u via de mail. U ontvangt de online

behandeling. Voor ons zijn ze een noodzakelijk

vragenlijsten iedere 3 maanden. Het invullen neemt

onderdeel van uw behandeling. U kunt het vergelijken

ongeveer een half uur in beslag.

met röntgenfoto’s die de huisarts laat maken om een
goede diagnose te stellen of bloedonderzoek om te

Re sultaten

controleren of uw medicijnen aanslaan.

Uw behandelaar bespreekt met u de resultaten van
de metingen tijdens uw volgende behandelafspraak.

Wij verzoeken u daarom dringend om in te gaan op de

Door het vergelijken van de resultaten van de

uitnodigingen die u voor het afnemen van een ROM

verschillende metingen, kunt u na verloop van tijd

ontvangt.

duidelijk zien welke klachten en problemen minder
zijn geworden en welke niet. Samen bespreekt u hoe
uw behandeling verloopt. Uw behandelaar stelt de
behandeling bij als dat nodig is.
Gebruik van uw gegevens
De uitslagen van de metingen nemen wij op in uw
dossier en behandelen wij vertrouwelijk. Alleen

WaaROM? DaaROM!
Cliënt: Ga ik vooruit?
Behandelaar: Geef ik de juiste behandeling?
GGZ Rivierduinen: Welke behandeling geeft het beste
resultaat?
Zorgverzekeraar: Wordt het ggz-budget goed besteed?

medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken
zijn, hebben toegang tot deze informatie. Zoals bij
alles wat u ons vertelt, geldt ook hiervoor de
geheimhoudingsplicht. Wij geven deze informatie
alleen aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld uw
huisarts, als u ons daarvoor toestemming verleent.
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