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Overzicht 

1. Wat is het patiëntenperspectief? 

 

2. Hoe krijg je als onderzoeker toegang tot de 
ervaringen van patiënten? 
 

3. Wat is de reikwijdte van PROMs in de praktijk? 

 

4. Hoe komt het patiëntenperspectief het beste tot 
haar recht bij het ontwikkelen en het gebruik van 
PROMs?  
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RAID 
Rheumatoid Arthritis Impact of Disease-score 
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Perspectieven verschillen 

OMERACT RA core set (1992) 

• Pain 

• Swollen joints 

• Tender joints 

• Physician global assessment 

• Patient global assessment 

• Physical function 

• Acute phase response 

 

RAID (2010) 

• Pain 

• Functional disability 

• Fatigue 

• Emotional well-being 

• Sleep 

• Coping 

• Physical well-being 

Evenwichtige composiet scores 



Patiënt 
 
 
 
 
 
 
 

Pijn 
X-rays 

Ziekte 
ESR, CRP 

Gewrichten 
Depressie 

Flares 

Professional Patiënt 
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Perspectieven verschillen 

 
 
 
 
 
 
 ZIEKTE 



Ook het patiëntenperspectief is 
heterogeen  

 
 
 
 
 
 
 
 

Patiënt A Patiënt B 

Vraag naar personalized care 
en patient reported outcomes 

Biopsychosocial model 
ICF 

 
 
 
 
 
 
 ZIEKTE 



 
“We have found that researchers can 
easily overlook the complexity and 
capriciousness of living with a chronic 
disease, reducing the meaning of life 
experiences to abstract themes and 
models.” 
 

Schipper, K. (2011). Patient participation & knowledge [thesis]. VU University, 
Amsterdam (p.232) 



Prioriteiten van patiënten verschillen 

• Prioriteiten van patiënten en professionals zijn 
complementair, maar niet altijd; 

• Patiënten kunnen belangrijke zaken over het hoofd zien; 
• Patiëntenperspectief is soms ambivalent; 
• Professionals kunnen belangrijke zaken over het hoofd zien; 
• Perspectief van professionals is soms ambivalent; 
• PROMs kunnen niet alle zaken omvatten die belangrijk zijn. 
• Patiëntenperspectief kan verloren gaan als één perspectief 

dominant wordt; 
• Patiëntenperspectief kan verloren gaan als het niet op de 

juist wijze wordt vastgesteld. 
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Context 

• In welke context wordt een PROM gebruikt: 

– In wetenschappelijk onderzoek? 

– Evalueren van kwaliteit van zorg? 

– Individuele behandeling? 

• Belang van het aangaan van een relatie met 
de patiënt waarin de ervaringen van de 
patiënt centraal staan en worden erkend. 

• Dit vergt in alle gevallen een open dialoog. 
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PROMs hebben tekortkomingen als… 

• … er één perspectief overheerst 

• … een instrument niet aansluit bij de 
belevingswereld van de patiënt 

• … de taal niet aansluit bij de doelgroep 

• … de belastbaarheid te hoog is 

• … er geen dialoog tot stand komt 

• … er onderling geen feedback wordt gegeven 

• … er geen opties ter verbetering aan de orde 
komen 
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Een goede PROM in de context van 
onderzoek… 

• … maakt patiëntenparticipatie een integraal onderdeel van 
het ontwikkelingsproces, 

• … betrekt patiënten vanaf een zo vroeg mogelijk stadium  
• … in verschillende vormen en op verschillende momenten: 

– Als lid van de begeleidingscommissie of het onderzoeksteam 
– Identificatie en prioritering van domeinen 
– Formuleren van beschrijvingen 
– Testen van items en vragenlijsten (cognitief debriefing) 
– Aangeven hoe patiënten willen dat de PROM in een bepaalde 

context wordt gebruikt 
– Geven suggesties ter verbetering 
– Helpen waar mogelijk aan de implementatie 

 
 



 
“We have found that researchers can easily 
overlook the complexity and capriciousness of 
living with a chronic disease, reducing the 
meaning of life experiences to abstract themes 
and models. 
 
The research partners were able to 
prevent this, which was necessary since 
the researchers in our projects tended to 
simplify the complex world of living 
with a renal disease or acquired brain 
injury in order to arrive at models and 
recurrent themes.” 

Schipper, K. (2011). Patient participation & knowledge [thesis]. VU University, 
Amsterdam (p.232) 



Een goede PROM in de context van de 
zorg… 

• ... is gebaseerd op de alledaagse ervaringen van patiënten en 
sluit daardoor direct aan bij de belevingswereld van patiënten 
– maakt gebruik van concepten die direct gecommuniceerd kunnen 

worden met patiënten om hen te helpen bij het nemen van 
beslissingen 

– is geformuleerd in een taal die aansluit bij de doelgroep 

– is makkelijk in te vullen 

– geeft betekenisvolle feedback aan de patiënt 

• … en bevordert daardoor de dialoog tussen patiënten en 
professionals 

 

 

 



Conclusie 

Welke scores zijn voor een patiënt het belangrijkste? 

 

 Scores die in samenwerking met patiënten 
ontwikkeld zijn 

 Scores die zijn gegrond in de alledaagse leefwereld 
van patiënten 

 Scores die verrijkt zijn met de kennis en ervaring van 
professionals 

 Scores die een dialoog tussen patiënten en 
professionals mogelijk maken 

 

 



22 

Dank voor uw aandacht 


