Oproep
tot aanmelding voor de

Expertgroep Cliëntenperspectief ROM
Utrecht, 6 april 2011
Geachte heer/mevrouw,
In deze oproep wordt u bondig geïnformeerd over ROM en het initiatief van het LPGGz en LOC om aan
de slag te gaan met de Expertgroep Cliëntenperspectief ROM.
Afgesloten wordt met informatie over de wijze waarop u zich eventueel aan kunt melden voor deelname.

Helpt de GGz?
GGz-instellingen gaan de komende jaren steeds vaker meten of cliënten baat hebben bij de behandeling
en begeleiding die zij krijgen. Door het afnemen van vragenlijsten bij het begin, tijdens en bij de afsluiting
van de behandeling/begeleiding kan vastgesteld worden of de behandelaar/begeleider en de cliënt op het
goede spoor zitten, of dat bijsturing vereist is. Deze methode heet Routine Outcome Measurement,
kortweg ROM.
Voor cliënten is het vanzelfsprekend van het grootste belang dat de juiste vragen worden gesteld en dat
de uitkomsten bijtijds en begrijpelijk voor hen beschikbaar zijn.

Het cliëntenperspectief
Het Landelijk Platform GGz en het LOC hebben met GGZ Nederland afgesproken om een Expertgroep
Cliëntenperspectief ROM in te stellen.
De expertgroep gaat aan de slag met de volgende aandachtspunten:
 Welk belang hebben cliënten bij effectmetingen, bij ROM?
 Welke vragen moeten er aan cliënten gesteld worden?
 Hoe moeten de vragenlijsten er uit zien, hoe kunnen ze het beste worden afgenomen?
 Hoe kun je cliënten het beste informeren over de uitkomsten van de metingen?

Expertgroep Cliëntenperspectief ROM





De expertgroep gaat bestaan uit 15 ervaringsdeskundigen vanuit het cliënten- en het
familieperspectief.
De expertgroep zal in 2011 vier keer bijeenkomen. De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats
op: Maandag 23 mei & 20 juni van 13.00 – 17.00 uur te Utrecht. De data van de overige twee
bijeenkomen zullen in overleg worden gepland.
Leden van de expertgroep krijgen de reiskosten vergoed en ontvangen € 25,- vacatiegeld per
bijeenkomst.
De expertgroep wordt samengesteld en ondersteund door Lotte Kits en Steven Makkink,
medewerkers van het LPGGz.
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Geïnteresseerd in deelname aan de Expertgroep Cliëntenperspectief ROM?
Stuur dan een mail naar l.kits@platformggz.nl met daarin:
1. Uw naam, adres, telefoonnummer
2. Uw betrokkenheid bij de GGz, Verslavingszorg (instelling, zorgsoort, ervaringsdeskundigheid,
etc.)
3. Waarom u mee zou willen doen
4. En wat uw ideeën zijn over effectmetingen en ROM
U kunt zich tot woensdag 20 april 2011 aanmelden.

Meer informatie over ROM en het cliëntenperspectief
In 2010 zijn in samenwerking met GGZ Nederland onder de titel Helpt de GGz? een tweetal
informatiebijeenkomsten over ROM georganiseerd voor cliënten- en familievertegenwoordigers. Hierbij
zijn de aandachtspunten in kaart gebracht die voor hen van groot belang zijn om enthousiast te kunnen
worden over ROM. Kijk op www.romggz.nl voor meer informatie.
Als u naar aanleiding van deze oproep vragen hebt, dan kunt u dat per mail laten weten.

Met hartelijke groet,
En wellicht tot ziens,

Lotte Kits (l.kits@platformggz.nl)
Steven Makkink (s.makkink@platformggz.nl)
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