
ROM:
werkt de

behandeling 

Waarom meten we?
We willen graag dat uw behandeling bij 
GGZ Oost Brabant goed verloopt en werkt. 
Daarom nemen we aan het begin, tijdens 
en aan het einde van de behandeling een of 
meerdere vragenlijsten af. Hierin vragen we 
naar uw klachten, bijvoorbeeld of u problemen 
heeft met slapen of dat u somber of angstig 

bent. U beantwoordt bij elke meting dezelf-
de vragen. Zo krijgen we informatie over uw 
problemen en of er gedurende de behandeling 
iets verandert. Deze manier van onderzoeken 
noemen we ‘Routine Outcome Monitoring’, 
kortweg ROM. 

Informatie voor cliënten en naasten 
In deze flyer leest u waarom wij meten of de behandeling werkt, hoe dat gaat en wat u hier 
zelf aan kunt doen. De flyer is bedoeld voor jonge en volwassen cliënten, ouders van jongere 
kinderen, en andere naasten en mantelzorgers. Voor de leesbaarheid spreken wij iedereen aan 
met ‘u’.



bewust samen deze keuzes te maken, krijgt 
u echt de behandeling die het beste voor u 
werkt. De EDIZ-lijst voor mantelzorgers geeft
informatie of - en in welke mate - u de zorg 
als belastend ervaart. In een gesprek over de 
uitkomsten evalueren we de behandeling van 
uw naaste en veranderen deze zonodig.

Wat gebeurt er met de gegevens?
De uitkomsten van de ROM-metingen worden 
opgenomen in het elektronisch dossier. Hierin 
bewaren we alle persoonlijke informatie over 
de behandeling. Het dossier is beveiligd vol-
gens privacywetgeving. Alleen u  
(via MijnGGZOostBrabant, uw persoonlijke, 
digitale omgeving), de behandelaar en andere 
bij de behandeling betrokken hulpverleners 
van GGZ Oost Brabant hebben toegang tot 
deze gegevens. Lees meer over privacy en uw 
dossier in de folder Uw dossier.

De ROM-uitkomsten kunnen – geheel 
anoniem – worden gebruikt om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren. Mochten er toch her-
leidbare gegevens gebruikt worden, dan zal er 
altijd toestemming aan u worden gevraagd. 

Vragen?

Met vragen over ROM en/of de EDIZ kunt
u terecht bij de behandelaar.

Contact met ons?
GGZ Oost Brabant

Postbus 3

5427 ZG Boekel

088 - 846 04 60

www.ggzoostbrabant.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

De vragenlijst vult u in op de computer,
met een persoonlijke toegangscode of via
MijnGGZOostBrabant, uw persoonlijke,
digitale omgeving. Het invullen van de vragenlijst 
duurt minimaal tien minuten, maar is afhankelijk 
van het aantal in te vullen lijsten. Of het kan zijn
dat de vragen worden gesteld tijdens een
gesprek met uw behandelaar. En soms werken
we met een papieren vragenlijst.

• Kinderen jonger dan 12 jaar vullen geen 
vragenlijst in, dat gebeurt door de ouder(s).

• Kinderen/jongeren vanaf 12 tot 16 jaar 
mogen alleen de vragenlijst invullen, maar 
dat kan ook door de ouders.

• Jongeren vanaf 16 jaar vullen zelf de  
vragenlijst in.

Wat heeft u eraan?

De behandelaar bespreekt met u de 
uitkomsten van de vragenlijst, om te zien of
er een verandering en/of een verbetering is.
Hij/zij bespreekt met u wat goed is gegaan, 
wat minder goed ging en hoe we dit samen 
kunnen verbeteren. Misschien kunnen we de 
behandeling aanpassen. En als we deze aan-
passen, waar kiezen we dan voor? Door steeds 
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