Welkom
op de informatiebijeenkomst
over ROM ggz

Programma
10.00 uur Welkom – Steven Makkink, LPGGz
10.15 uur Wat is ROM? – Chris Nas, GGZ Nederland
10.30 uur Praktijkvoorbeeld – Barbara Schaefer, Dijk en Duin
11.00 uur Korte pauze
11.15 uur Cliënt aan het woord – Titus Krijgsman, Dijk en Duin
11.30 uur Met ROM aan de slag – in groepen
12.15 uur Lunch
13.00 uur Ervaringen delen – plenair
13.30 uur Ambassadeurschap voor ROM?! – in groepen
14.15 uur Bundeling van ideeën over het ambassadeurschap – plenair
14.45 uur Afsluiting: de oogst en hoe verder
15.00 uur Gelegenheid voor een drankje

Routine Outcome Monitoring
helpt de ggz ?

Chris Nas
Projectleider ROM ggz
www.romggz.nl

Informatiebijeenkomst cliënten(raden),
familie(raden) en ervaringsdeskundigen
15 juli 2010
Amersfoort

Vragenlijst bij begin, tijdens en eind
behandeling geeft beter inzicht …

… in het verloop van de klachten,
functioneren en kwaliteit van leven

Het raakt 850.000 cliënten per jaar en
60.000 professionals

755.000 inwoners

Museumplein: 80.000 mensen

WaaROM ?
•
•
•
•
•

Cliënt:
Behandelaar:
Instelling:
Verzekeraar:
Overheid:

Ga ik erop vooruit ?
Zit ik op het juiste spoor ?
Wat geeft beste resultaat ?
Is budget goed besteed ?
Is ggz goede investering ?

DaaROM !
1. Behandelen
2. Leren
3. Onderzoeken
4. Verantwoorden

ROM bij PBG
Ketenbedrijf Dijk en Duin
15 juli 2010
Barbara Schaefer
(Onderzoeker
bij Stafdienst Onderzoek en Ontwikkeling
van Ketenbedrijf Dijk en Duin
onderdeel van de Parnassia Bavo Groep)

Verschillende doelgroepen o.a.
•
•
•
•

jeugd (Lucertus, ambulante zorg)
hulp in de huisartsen praktijk (Indigo)
volwassenen ambulant “kort” (PsyQ)
volwassenen “lang” (drie bedrijven met patiënten
met ernstige psychiatrische aandoeningen)
• ouderen (drie bedrijven met zowel PG als GP)

Doelgroepen en meten (1)
• eigen lijsten
(specifiek op de doelgroep gericht)
• eigen normgroepen

Doelgroepen en meten (2)
Zelf invullen

Hulpverlener vult in
(interview, observatie, beoordeling)

jeugd

veel door ouders
en/of kind

enkele door hulpverlener

bij de huisarts

allemaal door cliënt

volw. kort

allemaal door cliënt

volw. lang

enkele door cliënt

veel door hulpverlener

ouderen GP

enkele door cliënt
(mantelzorger)

veel door hulpverlener

ouderen PG

(mantelzorger)

veel door hulpverlener

Wat meten?
1) ernst
2) functioneren

globaal
ziekte specifiek
(op verschillende
levensgebieden)

3) kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven
• MANSA
16 vragen
• verkorte versie van de lijst

7 vragen

QOL+
•

Kunt u mij vertellen hoe tevreden u bent …..

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

…. met uw woonsituatie?
…. in uw sociale relaties?
…. met uw lichamelijke gezondheid?
…. met uw psychische gezondheid?
…. met uw financiële situatie?
…. met uw werksituatie?
…. met uw leven als geheel?

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

8)

…. met de prof. hulp die u krijgt?

1234567

Deze vragenlijst is afgeleid van de vragenlijst die men in “de Zorgmonitor GZ Regio 27” heeft opgenomen
(Delespaul et al. 2006) en wordt momenteel binnen de PBG in een pilot gebruikt

Hoe vragenlijsten invullen?
• Zelf invullen op papier
• Zelf invullen in de computer
• Middels een interview
en de interviewer zet het in de computer

Beginpagina OQ

ROMgegevens opslaan

• Vragenlijsten invullen

• Data opslaan in een ICTapplicatie

Hoe ROMgegevens verwerken?
• Gegevens voor externe verantwoording
• en voor de instelling zelf om te “leren”
• (geanonimiseerd!)
• Gegevens voor de
behandeling/begeleiding
• van de betreffende cliënt
• tekst
• grafiekjes
• tabellen

Rapportage die getest wordt in “de pilot Ketenzorg volwassenen” van de PBG

Rapportage die getest wordt in “de pilot Ketenzorg volwassenen” van de PBG

Interpretatie
• Wat is een goede score?
• Wanneer kunnen we spreken van
vooruitgang of achteruitgang?
• Hoe kunnen we ROMgegevens goed
gebruiken voor het maken en evalueren
van behandeldoelen?

Terugkoppeling QoL gegevens

Rapportage die getest wordt in “de pilot Ketenzorg volwassenen” van de PBG
Omdat het een testuitdraai is, is de datum van afname bij meting 1 en 2 gelijk

Interpretatie
• Wat is een goede score?
• Wanneer kunnen we spreken van
vooruitgang of achteruitgang?
• Hoe kunnen we het goed gebruiken
voor het maken en evalueren van
behandeldoelen?

ROM en behandeldoelgebieden
• 1) Psychiatrie
QoL: tevreden met psychische gezondheid

• 2) Somatiek
QoL: tevreden met lichamelijke gezondheid

• 3) Middelengebruik
• 4) ADL
• 5) Sociaal functioneren
QoL: tevreden met sociale relaties

ROM en behandeldoelgebieden
• 6) Financiën
QoL: tevreden met financiële situatie

• 7) Justitie
• 8) Zingeving
QoL: tevreden met het leven als geheel

• 9) Wonen
Qol: tevreden met woonsituatie

• 10) Maatschappelijke integratie (leren, werken,
recreëren)

Qol: tevreden met werksituatie

Voorbeeld m.b.t. wonen
• Algemene info: Feitelijke woonsituatie
• HoNOS: Problemen met woonomstandigheden
• CANSAS: Zorgbehoefte m.b.t. Huisvesting
(is er een zorgbehoefte?
en zo ja,
is deze naar tevredenheid vervuld?)
• QoL: Tevredenheid met woonsituatie

Manier van rapporteren die getest wordt in “de pilot Ketenzorg volwassenen” van de PBG

Manier van rapporteren die getest wordt in
“de pilot Ketenzorg volwassenen” van de PBG

Voorbeeld m.b.t. wonen

Ter afsluiting
- Al veel gedaan,
- maar er moet ook nog veel gebeuren
Best spannend om de ROMgegevens
te bespreken met cliënten
Hoe kunnen we de ROM het beste
implementeren zodat het echt vruchtbaar is…
•

Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen

