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Patiënt-gerapporteerde uitkomst 
 

 

      

 “any report of the status of a patient’s health condition, 

health behavior, or experience with healthcare that comes 

directly from the patient, without interpretation of the 

patient’s response by a clinician or anyone else” 

 

 

Source: National Quality Forum (NQF); www.qualityforum.org 
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 Scope van patiënt-gerapporteerde uitkomsten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomst Domein Voorbeeld 

Gezondheid Kwaliteit van leven 
Functionele status 
Symptomen 
 

EQ-5D 
QBPDS 
NPRS 

Gezondheidsgedrag Leefstijl Enquêtes (bewegen, 
alcohol, roken) 

Ervaring Ervaring/ tevredenheid 
met zorg 

CQ index 



 

1. Mobiliteit 

•  Ik heb geen problemen met lopen  

•  Ik heb enige problemen met lopen  

•  Ik ben bedlegerig  

 

2. Zelfzorg 

• Ik heb geen problemen om mijzelf te wassen of aan te 

kleden  

• Ik heb enige problemen om mijzelf te wassen of aan te 

kleden 

• Ik ben niet in staat mijzelf te wassen of aan te kleden 

 

3. Dagelijkse activiteiten (bijv. werk, studie, huishouden) 

• Ik heb geen problemen met mijn dagelijkse activiteiten 

• Ik heb enige problemen met mijn dagelijkse activiteiten  

• Ik ben niet in staat mijn dagelijkse activiteiten uit te voeren  
 

 

 

EQ-5D: Kwaliteit van leven 
 

 

4. Pijn/klachten 

• Ik heb geen pijn of andere klachten 

• Ik heb matige pijn of andere klachten  

• Ik heb zeer ernstige pijn of andere 

klachten  

 

5. Stemming 

• Ik ben niet angstig of somber  

• Ik ben matig angstig of somber   

• Ik ben erg angstig of somber  

 



Toepassingen van PROMs 

• Meten van uitkomsten met PROMs in wetenschappelijk 
onderzoek 
 

• Toepassing in de praktijk voor diagnostiek, behandeling en 
evaluatie. 
 

• PROMs als uitkomstindicatoren voor het meten van kwaliteit 
van de zorg   
• Voor kwaliteitsbevordering en management informatie 
• Voor keuzeinformatie patiënten, zorginkoop verzekeraars  

 
 



Begrippenkader 

      

PRO 
Patient-reported outcome 
(uitkomst) 

a. Pijn 
b. Functioneren 

PROM 
Patient-reported outcome measure 
(instrument om uitkomst te meten) 

a. NRS voor pijn 
b. Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 

PRO-PM 
Performance measure  
(uitkomstindicator) 

a. % patiënten ≥2 punten vooruit op pijn 
b. % patiënten ≥20 punten vooruit op QBPDS 



Meerwaarde PROMs in primaire proces 

• Ter ondersteuning van diagnostiek 

• Stellen van prognose 

• Vaststellen van doelstelling van de behandeling 

• Monitoren van de vooruitgang van de patiënt 

• Stimuleren van zelfmanagement 

• Evalueren van het resultaat van de behandeling  
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Data verzameling voor verschillende doelen 

Is het mogelijk om data geintegreerd te verzamelen voor 
betekenisvolle toepassing in de praktijk? 
 
 
Kunnen we valide uitkomstindicatoren ontwikkelen die iets 
zeggen over de kwaliteit van  de zorg? 
 
 
Lukt het om de data te gebruiken vanuit de samenwerking tussen 
behandelaar, patiënt en zorgverzekeraar? 


