
Innovatie en betaalbaarheid: PROMs voor 

verbetering kwaliteit van zorg 

Patient-reported outcome 

measures (PROMs) 
 

• Vragenlijsten over functioneren en klachten ingevuld door 
patiënten 
 

Functies: 
• Patiëntgerichte uitkomstmaat voor onderzoek 
• Het meten en vergelijken van gemiddelde PROM-scores in 

de zorgpraktijk 
• In het zorgproces, voor de individuele patiënt: 

• Bijdrage aan diagnose 
• In kaart brengen van belangrijkste klachten vóór een 

consult, worden besproken tijdens consult 
• Het monitoren van functioneren/klachten bij chronische 

aandoeningen 

 

 

 

PROMs & betaalbaarheid 
 
 

• Doel Celsus: verbeteren van betaalbaarheid met behoud, of 
verbetering, van kwaliteit 
 

• PROMs kunnen helpen bij: 
• Het meten van kwaliteit vanuit patiëntperspectief om 

behoud daarvan te waarborgen 
• Het identificeren van “overbodige” zorg 
• Binnen ons zorgstelsel: het mogelijk maken van 

concurrentie op kwaliteit i.p.v. voornamelijk op kosten 
 

Onderzoek: één PROM 

met meerdere functies? 
 

• Kan één PROM worden ingezet op het niveau van de 
individuele patiënt, en ook gebruikt worden voor 
uitkomstmetingen? 
 

• Casus slaapapneu: ademstops tijdens de slaap veroorzaken 
slaperigheid en vermoeidheid overdag 

• Te weinig aandacht voor kwaliteit van leven van deze 
patiënten tijdens consulten 
 

• PROM als uitkomstmaat: meten  van dagelijks functioneren 
van deze patiënten in relatie tot de kosten geeft de waarde 
van de zorg weer 

• Inzet PROM tijdens consult: holistische benadering leidt 
tot minder zorggebruik en kosten? 
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 Waar moet een PROM aan voldoen om deze functies  
 te vervullen? 
 


