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PROGRAMMA 

10:00 – 10:10    Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 

10:10 – 10:20    Intro dagvoorzitter Sandra Beurskens 

  

10.20-11.50  PROs als indicator voor de kwaliteit van zorg 

  

11.50-13:00  Postersessie en lunch 

  

13.00-14.20  PROMs voor het meten van ervaren gezondheid in de 

 dagelijkse praktijk 

  

14.20-16.15  PROMs als kwaliteits indicator en in de dagelijkse 

 praktijk: zijn deze doelen te combineren? (15:15 Pauze) 

  

16:15 – 17:00  Open discussie o.l.v. prof. dr. Diana Delnoij 

  

17:00  Borrel 



ISOQOL – NL 

ISOQOL-NL is een los netwerk van onderzoekers die geïnteresseerd zijn 

in het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in onderzoek en 

in de dagelijkse praktijk. 

 

 

Missie 
 

“het bevorderen van de ontwikkeling, evaluatie en gebruik van 

patiënt-gerapporteerde uitkomsten in onderzoek en de praktijk”. 

 



ISOQOL – NL bestuur 

Caroline Terwee 
Kenniscentrum Meetinstrumenten, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, 

VUmc Amsterdam 

 

Sandra Beurskens 
Zuyd Hogeschool, Faculteit Gezondheidszorg, Lectoraat Autonomie en 

Participatie. Universiteit Maastricht, Caprhi. 

 

Jolanda de Vries 
Tilburg University, medische en klinische psychologie 

 

Lotte Haverman 
Psychosociale afdeling, Emma Kinderziekenhuis, AMC.  

Projectleider Kwaliteit van Leven in Kaart (KLIK) 

 

//www.tilburguniversity.edu/nl/


ISOQOL – NL 

ISOQOL-NL is een afdeling van de International Society for Quality of 

Life Research (www.ISOQOL.org). ISOQOL is een wetenschappelijke 

vereniging met als missie 'to advance the scientific study of health-

related quality of life and other patient-centered outcomes to identify 

effective interventions, enhance quality of health care and promote 

the health of populations'. 

 

Jaarlijks congres: 9-12 oktober 2013 Miami 

 

 

ISOQOL-NL is ook een focusgroep van de Vereniging voor Epidemiologie 

(www.epidemiologie.nl). 

 

Jaarlijks congres: 6-7 juni Utrecht 

 

http://www.isoqol.org/
http://www.epidemiologie.nl/


ISOQOL – NL 

ISOQOL-NL organiseert 1-2 keer per jaar een symposium 

 

In de toekomst willen we een meer gestructureerd netwerk worden 

waarin mensen elkaar kunnen vinden en informatie kunnen 

uitwisselen.  

 

 

Survey 
 

Response N = 139 



ISOQOL – NL Survey 

ISOQOL-NL Leden 

Lid ISOQOL-NL =  

Op de mailinglist van ISOQOL-NL. Op dit moment 

geen kosten aan verbonden en we hebben de wens 

dit in de toekomst zo te houden.  

 

95% wil lid blijven 

       



ISOQOL – NL Survey 
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ISOQOL – NL Survey 

Symposia 

Frequentie symposia 2 keer per jaar 'precies goed‘ 78%  

 

Besluit: 1 dag per jaar of twee dagdelen per jaar   



ISOQOL – NL Survey 

89,9

57,6

88,5 87,8

59,7 56,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Presentaties Overzicht

leden

Overzicht

congressen

Overzicht

PROMS

Vacatures Nieuwsbrief

Welke informatie op de site 



ISOQOL – NL Survey 

Beslissingen 

• Website: 

• Congressen 

• Interessante ontwikkelingen op het gebied van PROs en PROMs 

• Andere interessante links (naar bijvoorbeeld databases meetinstrumenten) 

 

Oplossing voor Nieuwsbrief en meer gedetailleerde informatie over de leden: 

    LinkedIN  groep ISOQOL-NL   

     



ISOQOL – NL Survey 

LinkedIn 

• Zelf aanmelden 

 

• Informatie over leden zichtbaar door aanmelding groep 

• Leden houden hun eigen profielpagina bij 

 

• Informatie kan direct door leden verspreid worden 

 bv vacatures, symposia, cursussen, congressen (met 

 link naar de betreffende site) 

 

• Discussie/vragen via berichten aan de groep 

 

• Individueel contact met andere leden via LinkedIn 

www.linkedin.nl Interests, Groups, search ISOQOL-NL 

http://www.linkedin.nl/


ISOQOL – NL Survey 

Vertaalslag onderzoek naar praktijk 

•  Aandacht voor vertaalslag van onderzoek naar praktijk? 'JA': 93% 

•  Moet ISOQOL-NL zich bemoeien met ontwikkelingen rondom 

 gebruik van PROMS in praktijk en voor benchmarking? 'JA'  74% 

 

 

     

     



ISOQOL-NL congres 

Bedankt voor 

het invullen van 

de survey! 
ISOQOL – NL bestuur 
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Symposium 

PROMs als indicator voor 

kwaliteit van zorg en 

kwaliteit van leven in de 

dagelijkse praktijk:  

do’s en don’ts 



Wie is aanwezig? 

 

• praktijkmensen 

• patiënten/cliënten 

• onderzoekers 

• beleidsmakers 

• docenten 



PROMs 

 

Indicator voor de 

kwaliteit van zorg: 

groepsniveau 

 

Ervaren gezondheid 

in dagelijkse praktijk: 

individueel niveau 

 

Do’s en Don’ts 
 



Centrale vragen 

 

Wat is het doel van de 

meting? 

 

Hoe wil je het meten? 

Interpretatie en 

toepassing van de 

resultaten 



ISOQOL-NL congres 

PROMs als indicator voor de kwaliteit van zorg 
 

10:20 – 10:50  Titel: Het gebruik van PROMs als indicator voor kwaliteit 

  van zorg: ervaringen en ontwikkelingen in Nederland. 

  Spreker: prof. dr. Diana Delnoij, Kwaliteitsinstituut. 

  

10:50 – 11:20  Titel: Het gebruik van PROMs in de GGZ: lessen uit het 

  ROMMEN (Routine Outcome Measurement).  

  Spreker: dr. Edwin de Beurs, Stichting Benchmark GGZ. 

  

11:20-11:50  Discussie 

  



ISOQOL-NL congres 

PROMs voor het meten van ervaren 

gezondheid in de dagelijkse praktijk 
  

13:00 – 13:25  Titel: PROs in de praktijk 1: wat doen we ermee?  

  Spreker: prof. dr. Jolanda de Vries, Tilburg University 

  

13:25 – 13.50  Titel: PROs in de praktijk 2: wat doen we ermee?  

  Spreker: dr. Leo Roorda, Reade. 

  

13.50-14.20  Discussie 

  

 



ISOQOL-NL congres 

PROMs als kwaliteitsindicator en in de dagelijkse 

praktijk: zijn deze doelen te combineren? 
  

14:20 – 14:50  Welke scores zijn voor een patiënt het belangrijkste? 

  Spreker: drs. Maarten de Wit, VU medisch centrum 

  

14:50-15:15  Discussie 

  

15:15 – 15:45  Pauze 

  

15:45 – 16:15  Titel: Het gebruik van PROMs op groeps- en individueel 

  niveau: do’s and don’ts   

  Spreker: prof. dr. Riekie de Vet, VUmc Amsterdam 

  

16:15 – 17:00  Open discussie o.l.v. prof. dr. Diana Delnoij 


