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Meten van uitkomsten

Informatie voor 
cliënten Impact



Het meten van uitkomsten 

Je bent via jouw behandelaar of begeleider uitgenodigd voor 

een ROM-meting. De afkorting ROM staat voor Routine Outcome 

 Monitoring. Dit betekent dat op vaste momenten jouw  klachten, 

functioneren, zorgbehoefte en/of uw tevredenheid worden 

 gemeten. Het voordeel van ROM is dat jij en jouw hulpverlener(s) 

meer inzicht krijgen in hoe het met je gaat tijdens de behandeling 

bij GGz Breburg. De hulpverlening kan hierop zo goed mogelijk 

aansluiten.

Wat betekent dit voor u?

Voorafgaand aan de behandelplanbespreking of aan het begin 

van je opname worden één of meerdere vragenlijsten ingevuld. 

Afname van de vragenlijsten gebeurt door jouw behandelaar 

en/of persoonlijk begeleider. De antwoorden op de vragen 

 worden  vastgelegd via de computer. Mogelijk krijg je de vraag 

om ter  plekke zelf een vragenlijst in te vullen. De afname van de 

 vragenlijsten gebeurt tenminste één keer per jaar, gekoppeld aan 

de behandelplanbespreking. Als je vaker dan één keer per jaar 

jouw  behandelplan bespreekt, worden de vragenlijsten vaker 

 afgenomen. Als je tijdelijk bij GGz Breburg bent opgenomen, 

vindt aan het eind van de opname ook een ROM plaats.



Meetresultaten

Jouw behandelaar en begeleider kunnen de resultaten van de 

 metingen inzien en een van hen bespreekt met jou de uitslag. 

U krijgt hierdoor meer inzicht in hoe het met je gaat tijdens 

jouw  behandeling. Door de metingen te herhalen is te zien of 

jouw klachten zijn verminderd, jouw functioneren is verbeterd, 

jouw zorgbehoefte is veranderd en hoe tevreden je bent met 

jouw  leven. Zo nodig kan met deze informatie de behandeling en 

 begeleiding aangepast worden.

Persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke informatie, met daarin jouw naam en  andere 

gegevens, worden in jouw dossier bewaard. Het dossier is 

 beveiligd volgens privacywetgeving. Alleen jouw behandelaar 

en  andere bij jouw behandeling betrokken hulpverleners hebben 

toegang tot deze gegevens.

GGz Breburg wil daarnaast via wetenschappelijk onderzoek meer 

inzicht krijgen in het effect van behandelingen op het herstel 

van cliënten. Daarvoor is het nodig om informatie van groepen 

 cliënten met elkaar te vergelijken. Hiervoor worden gegevens 

in geanonimiseerde vorm gebruikt. Dit betekent dat niet te 
 herleiden is van wie deze gegevens afkomstig zijn. Mocht je 

 hiertegen  bezwaar hebben dan kun je dit doorgeven aan jouw 

behandelaar.



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Heb je nog vragen? 

Stel ze aan jouw behandelaar of begeleider.

Contact

Tel.: 088 - 016 16 16

info@ggzbreburg.nl  www.ggzbreburg.nl
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