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(Patiënt gerapporteerde uitkomsten) 

 
Inleiding 
Binnenkort begint u aan een behandeling. 
Onderdeel van deze behandeling is een 
vragenlijst die u voor, tijdens en na de 
behandeling dient in te vullen.  
Tijdens deze behandeling kan er veel op u 
af komen. Zowel geestelijk als lichamelijk. 
Mogelijk hebt of krijgt u last van 
vermoeidheid en/of pijn en ervaart u 
belemmeringen in uw dagelijks 
functioneren. Bijvoorbeeld in uw werk, op 
het gebied van sport of in de omgang met 
uw naasten. Aspecten die van invloed zijn 
op hoe u uw gezondheid in uw 
behandeltraject ervaart, duiden uw 
kwaliteit van leven aan. Die aspecten 
brengen wij graag in kaart om uw 
behandeling waar nodig bij te sturen en 
om uw kwaliteit van leven zo optimaal 
mogelijk te houden.  
 
De PROM vragenlijst  
De vragenlijst wordt in het eerste jaar vier 
keer aan u voor gelegd en de 
daaropvolgende jaren één keer per jaar, 
tot vijf jaar na de behandeling. Uw 
antwoorden op de vragen laten zien wat 
het effect van de zorg is op hoe u uw 
gezondheid ervaart. Een dergelijke 
vragenlijst heet afgekort een ‘PROM’ 
(Patient Reported Outcome Measure). De 
uitkomst van deze meting, dus hoe u uw 
gezondheid ervaart, noemen we afgekort 
een ‘PRO’ (Patient Reported Outcome). 
Het gaat hierbij om het effect van de zorg 
op uw geestelijke gezondheid die mogelijk 
beïnvloed wordt door uw lichamelijke 
gezondheid.  
 
De uitkomsten van de ingevulde vragenlijst 
kunt u zelf inzien via uw Persoonlijke 
Gezondsheidsomgeving (PGO). Voor meer 

informatie over uw PGO kunt u terecht op 
onze website: www.ghz.nl. 
 
Doel van de vragenlijst 
De eerste vragenlijst krijgt u voor de start 
van de behandeling; dit wordt de 
‘nulmeting’ genoemd. Bij het invullen van 
de ‘nulmeting’ is het van belang dat u 
aangeeft wat de situatie voor u op dit 
moment is. Het is niet van belang of de 
behandeling al heeft plaats gevonden. 
Door deze ‘nulmeting’ kunnen wij tijdens 
en na uw behandeling uw kwaliteit van 
leven goed vervolgen. . De vragen van de 
vragenlijst bestaan uit verschillende 
niveaus. Zo zijn er algemene vragen, 
gericht op hoe u uw kwaliteit van leven 
ervaart, los van de ziekte die u heeft. De 
meer specifieke vragen gaan over uw 
ziekte of de behandeling die u 
(binnenkort) ondergaat of heeft 
ondergaan.  
 
Uw antwoorden geven ons zicht op welke 
mentale en/of fysieke problemen u 
mogelijk ervaart als gevolg van uw ziekte 
of behandeling. Op basis van deze 
inzichten, kunnen wij in samenspraak met u 
het doel of de uitvoering van de 
behandeling bijstellen. De antwoorden die 
u na de behandeling geeft, geven ons ook 
inzicht in hoe de behandeling effect heeft 
op hoe u uw geestelijke en/of lichamelijke 
toestand op dat moment ervaart. Deze 
informatie helpt ons om de nazorg zo 
goed mogelijk af te stemmen op waar u 
behoefte aan heeft. 
 
Transparantie 
Het belangrijkste doel van deze vragenlijst 
is dat wij samen met u de zorg zo goed 



mogelijk af kunnen stemmen op wat voor 
u bepalend is voor uw kwaliteit van leven.  
Het invullen van deze vragenlijst is voor u 
zelf belangrijk maar ook voor alle andere 
patiënten. Hoe meer ingevulde 
vragenlijsten wij ontvangen hoe beter wij 
uiteindelijk de zorg kunnen inrichten en 
afstemmen op de behandeling die voor u 
en alle andere patiënten noodzakelijk is 
 
Doordat zorgverzekeraars vervolgens 
betere zorg voor een lagere prijs kunnen 
inkopen, is de hele samenleving gebaat bij 
de voordelen van deze verbeterslag. Dit 
komt de kwaliteit en daarmee de 
transparantie van de zorg ten goede. 
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