https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/paginas/prom-toolbox.aspx

PROM-toolbox
Tools voor de selectie en toepassing van PROMs in de
gezondheidszorg
Verdieping bronnen voor PROs en PROMs
Er bestaan al veel bronnen die u kunnen helpen met het vinden van PROs en PROMs, naast het
systematisch zoeken in wetenschappelijke literatuur. Hieronder vindt u een aantal bronnen die u
kunt gebruiken:
PROs




Voor een aantal aandoeningen is al een ICF Core Set ontwikkeld, een overzicht van de
relevante PROs voor die aandoening. Hier vindt u een voorbeeld waarin de ontwikkeling van
een ICF Core Set voor depressie wordt beschreven.
Het COMET initiatief is een database met artikelen over het ontwikkelen en toepassen van
Core outcome sets voor wetenschappelijk onderzoek. Deze sets kunnen ook interessant zijn
voor de zorgpraktijk.

PROs en PROMs


De International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) ontwikkelt PROM
sets die wereldwijd ingevoerd kunnen worden. Voor een aantal aandoeningen hebben ze al
standaard sets PROs en PROMs ontwikkeld.

PROMs









Op de website www.meetinstrumentenzorg.nl vindt u een database met PROMs voor de
zorg.
Ook het Zorginstituut heeft een database met PROMs.
De Nederlands-Vlaamse PROMIS heeft een aantal generieke meetinstrumenten voor veel
gemeten PROs.
Op de website van ePROVIDE vindt u een database met PROMs.
Op www.healthmeasures.net kunt een database met PROMs vinden.
De European League Against Rheumatism (EULAR) heeft een database met relevante PROMs
voor enkele aandoeningen van het bewegingsapparaat.
De European organisation for research and treatment of cancer (EORTC) benoemt enkele
veelgebruikte PROMs voor patiënten met kanker.
De Consensus-based standards for the selection of health measurement instruments
(COSMIN) database bevat wetenschappelijke artikelen die literatuuronderzoek naar PROMs
beschrijven.

PREMs


Het programma Kwaliteit in zicht van de Patiëntenfederatie heeft een basisset
kwaliteitscriteria voor chronische aandoeningen en een format voor het verzamelen voor
aandoeningsspecifieke criteria ontwikkeld. Voor enkele aandoeningen zijn reeds specifieke
kwaliteitscriteria geformuleerd.

Daarnaast kunt u experts aanschrijven of kijken op websites van relevante patiëntenverenigingen of
wetenschappelijke verenigingen. Als u op zoek bent naar relevante PROs voor een bepaalde
aandoening kunt u ook naar veelgebruikte PROMs bij deze aandoening zoeken.

