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Het meten van de voortgang van de behandeling
Informatie voor ouders van kinderen en jongeren
Wij willen het effect van de behandeling van uw kind

Re sultaten

vo lgen. Daarom meten wij de klachten en problemen

Met de metingen kunnen wij goed vaststellen hoe de

van uw kind vóór, tijdens en na de behandeling. Dit

behandeling van uw kind verloopt. Samen met de

me ten noemen wij Routine Outcome Monitoring

behandelaar bespreekt u de resultaten. Zo kunt u

(ROM). Hier staat informatie over hoe wij de klachten

zien welke klachten en problemen minder zijn

e n p roblemen bij uw kind meten.

geworden.

De eerste meting

Ge bruik van gegevens

Het doel van de eerste meting is om de ernst van de

De gegevens van u en uw kind worden gebruikt om

klachten te onderzoeken. Voor uw eerste afspraak

het effect van de behandeling te meten. Ook worden

ontvangt u van ons per email een link naar een

alle metingen verzameld voor wetenschappelijk

website. Op die website vult u een vragenlijst in. De

onderzoek. Zo weten wij welke behandelingen het

vragen gaan over over de klachten en problemen

beste werken bij welke problemen. Ook de gemeente

van uw kind, bijvoorbeeld slaapproblemen,

die de behandeling vergoed wil graag weten dat onze

somberheid of angst en hoe tevreden uw kind is met
zijn/haar leven op dit moment.

behandelingen goed werken.
De gegevens van u en uw kind zijn anoniem. Dit

Is uw kind ouder dan 11 jaar?
Dan vult hij/zij zelf ook vragenlijsten in.
Bent u niet in het bezit van een computer?

betekent dat de namen van u en uw kind nergens op
staan. Wilt u niet dat wij de gegevens gebruiken
voor onderzoek? Zeg dit dan tegen de behandelaar.

Dan kunt u de vragenlijsten op papier invullen

Heeft u nog vragen over het meten van de klachten

voorafgaand aan de eerste afspraak en inleveren bij

en problemen bij uw kind? De behandelaar helpt u

de behandelaar.

graag.

Ve rvolgmeting(en)
Tijdens de behandeling van uw kind doen wij iedere
3 maanden een tussenmeting. Zo kunnen wij meten
wat het effect van de behandeling is. Als het nodig
is, passen we de behandeling aan.
De e indmeting
Wanneer de behandeling beëindigd wordt, volgt de
eindmeting. Deze meting vindt voorafgaand of
tijdens een van de laatste afspraken plaats. Tijdens
deze meting wordt u ook gevraagd een vragenlijst in
te vullen over hoe tevreden u bent over de
behandeling.
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