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Onderzoek naar de toepassing, eﬀectiviteit
en ervaring van het gebruik van PROMs
op geaggregeerd niveau

Onderzoeksvragen
1. Welke methodes van kwaliteitsverbetering op basis van geaggregeerde PROMs

Methode

worden er in de literatuur beschreven?

Wereldwijde peer-reviewed artikelen.

2. Wat zijn de beschreven eﬀecten van de gebruikte methodes van kwaliteitsverbetering?
3. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren en welke lessen zijn er te leren

13 kwantitatieve studies

bij het gebruik van geaggregeerde PROMs?

3 kwalitatieve studies

Combinatie kwantitatief en kwalitatief
onderzoek kan dienen als handvat voor
verdere implementatie en onderzoek

Het is een jong
implementatieen onderzoeksveld

Conclusies

Resultaten
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Lees meer over de speciﬁeke artikelen in het volledige rapport.

Vertrouwen in de uitkomsten en
representativiteit van conclusies is
belangrijk voor kwaliteitsverbetering.

Draag zorg voor een infrastructuur
waarmee data collectie en analyse
adequaat ondersteund wordt.

Aandacht voor het meten van het
eﬀect bij implementatie van een
kwaliteitsverbetering.

Denk bij onderzoek en eﬀectmeting
na over een referentiegroep.
(controle arm of mogelijke nulmeting)

Voor adequaat gebruik en interpretatie
is training van alle betrokkenen
belangrijk.

Motivatie verhogen en behouden:
regelmatige feedback aan
zorgverleners of afdelingen.

Hoog responspercentage cruciaal
voor valide uitkomsten en
adequate feedback: individueel terugkoppelen en eenvoudig systeem.

Eﬀect van kwaliteitsverbeteringen op
basis van de combinatie van PROMs,
PREMs en klinische uitkomstinformatie
op geaggregeerd niveau.

Bekijk de webcast

