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Woord vooraf 

Voor u ligt het onderzoek naar Routine Outcome Improvement (ROI) bij verslavingsinstelling 

de Skuul. Het eerste doel van dit onderzoek is om een evaluatiestructuur te ontwikkelen die 

inzicht geeft aan de cliënten en behandelaren in de voortgang van de behandeling. Door deze 

continue feedback dient er een evaluatie- en verbeter cyclus op gang te komen, er is dan 

sprake van Routine Outcome Improvement (ROI). Het tweede doel van dit onderzoek is om 

deze evaluatiestructuur te doen aansluiten op de bestaande registratie en rapportage binnen die 

Skuul op een manier dat deze bruikbaar is als instrument voor Routine Outcome Measurement 

(ROM) en gebruikt kan worden ter externe verantwoording. De ROM is binnen de sector van 

de Skuul verplicht. De Skuul wil overgaan van het slechts meten van uitkomsten (ROM) naar 

het systematisch gebruiken van uitkomsten om de resultaten van de behandeling te verbeteren 

(ROI). Het onderzoek is uitgevoerd van februari 2015 t/m augustus 2015. Deze masterthese is 

de afsluiting van de master Positieve Psychologie en Technologie aan de Universiteit Twente. 

Mijn dank gaat uit naar alle stakeholders die de tijd hebben genomen om hun behoeften op het 

gebied van de ROM en de evaluatiestructuur kenbaar te maken en aan mijn begeleiders vanuit 

de Universiteit Twente. Ik wil nog speciaal de behandelaren van de Skuul bedanken voor de 

gastvrijheid die ik bij elke bezoek mocht ervaren, en de heerlijke koek! 

Ik wens u veel plezier en inspiratie met het lezen van dit rapport. 

 

Yvon van Veen 

Kampen, augustus 2015 
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Samenvatting 
Achtergrond: Routine Outcome Measurement (ROM) is het meten van behandeluitkomsten 

op verschillende momenten om gedurende de behandeling de voortgang van de cliënt te 

monitoren. Door ROM te gebruiken als toetsing van doelstellingen kan ROM ingezet worden 

als Routine Outcome Improvement (ROI). ROI richt zich op de continue verbetering van 

behandelresultaten. De Skuul is een behandelings instelling voor mensen met een verslaving. 

De ROM die zij gebruiken sluit inhoudelijk niet aan gezien het bijzondere karakter van de 

behandeling. Tevens sluit de huidige ROM niet aan bij de filosofie van de Skuul. Zij willen de 

ROM niet slechts inzetten om zich te verantwoorden, zij willen de ROM inzetten om tot 

verbetering te komen.  

Doel: Het eerste doel van dit onderzoek is om een evaluatiestructuur te ontwikkelen die 

inzicht geeft aan de cliënten en behandelaren in de voortgang van de behandeling. Door deze 

continue feedback dient er een evaluatie- en verbetercyclus op gang te komen. Het tweede 

doel is om deze evaluatiestructuur te doen aansluiten op de bestaande registratie en rapportage 

binnen die Skuul op een manier dat die bruikbaar is als instrument voor ROM en gebruikt kan 

worden ter externe verantwoording. 

Methode: Ten eerste vonden interviews plaats met 2 behandelaren,1 bestuurder, 4 cliënten, 1 

verwijzer en 1 verzekeraar en werden tijdens een bijeenkomst met het klankbord van de Skuul 

plenair vragen gesteld. Ten tweede vond er een focusgroep plaats met behandelaren en een 

bestuurder. Ten derde is er een literatuuronderzoek uitgevoerd naar geschikte 

meetinstrumenten.  

Resultaten: De volgende meetinstrumenten zijn op grond van de resultaten van het 

onderzoek geselecteerd: CQi (klanttevredenheid), MATE 1 (middelengebruik), MATE Q1 

(verlangen), NEV (empowerment), SQ-48 (psychopathologie en functioneren), MHC-SF 

(positieve geestelijke gezondheid) en de MANSA-16 (kwaliteit van leven). De 

evaluatiestructuur zou er al volgt uit kunnen zien: er vinden meerdere meetmomenten plaats 

en de resultaten worden teruggekoppeld aan behandelaren, cliënten, verwijzers en andere 

stakeholders teneinde tot inzicht te komen waar de behandeling verbetering nodig heeft.  

Discussie: De volgende aanbevelingen worden gedaan: meerdere meetmomenten voor de 

ROM en de resultaten dienen te worden teruggekoppeld aan cliënten, de behandelaren en 

andere stakeholders. De behandelaren dienen getraind te worden in het evalueren, verbeteren 

en borgen van de verandering.   
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Abstract 
Background: Routine Outcome Measurement (ROM) is the measurement of treatment 

outcomes at different times in order to monitor the progress of the patient during the 

treatment. ROM can be used to measure targets and improve treatment; it can be used as 

Routine Outcome Improvement (ROI). ROI focuses on the continuous improvement of 

treatment results. The Skuul is a treatment institution for people with addictions. The contents 

of the ROM do not fit the special character of the treatment. The ROM also does not fit in 

with the philosophy of the Skuul. They don’t want to use ROM to only justify themselves; 

they want to use it to achieve improvement.  

Objective: The first aim of this research is to develop an evaluation structure that gives 

insight to clients and staff in the progress of the treatment. This continuous feedback should 

set an evaluation cycle and emprovement cycle in motion. The second aim of this study is to 

align the evaluation structure on the existing registration and reporting in a way that is useful 

as a tool for ROM and can be used for external accountability. 

Method: First there were interviews with two therapists, one director, four clients, one 

referrer and one insurer. During a meeting with the soundboard a few questions were asked. 

Second, there was a focus group held with the staff. Third, there was a literature study to 

identify suitable instruments. 

Results: The following instruments were selected on the basis of the results: CQI (customer 

satisfaction), MATE 1 (substance abuse), MATE Q1 (desire), NEV (empowerment), SQ-48 

(psychopathology and functioning), MHC SF (positive mental health) and MANSA-16 

(quality of life). The evaluation structure could look like this: there are multiple moments of 

measurement and feedback takes place for clients, staff and stakeholdes in order to achieve 

understanding of were the treatment needs improvement. 

Discussion: The following recommendations are made to practice: multiple moments of 

measurement, feedback takes place for clients, staff and stakeholders. Staff should be trained 

in evaluation, improvement and maintenance of the change benchmarking should be done 

carefully.   
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1.Inleiding 

De Skuul is een behandelings instelling voor mensen met een verslaving. De Skuul maakt 

gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM). De ROM werd in 2011 

geïmplementeerd in Nederland (Laane & Luijk, 2012). Door middel van de ROM dient er een 

cyclus van verbetering te ontstaan op cliënt- en instellingsniveau. Ook dient de ROM ter 

externe verantwoording. Op dit moment gebruikt de Skuul, zoals de meeste instellingen, de 

ROM slechts voor benchmarking. In dit onderzoek wordt aan de hand van de behoeften van 

de stakeholders van de Skuul onderzocht hoe een mogelijke ROM en evaluatiestructuur eruit 

zou kunnen zien. Er wordt onderzocht hoe de Skuul van Routine Outcome Measurement 

(ROM) over kan gaan naar Routine Outcome Improvement (ROI). 

1.1 Routine Outcome Measurement  

Routine Outcome Measurement (ROM) wordt door de Beurs et al. (2011, p. 1) als volgt 

beschreven: 

“Routine Outcome Measurement is het meten van behandeluitkomsten op verschillende 

momenten om gedurende de behandeling de voortgang van de cliënt te monitoren.” 

ROM kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Op individueel niveau kunnen de 

metingen gebruikt worden voor het opstellen en evalueren van een behandelplan. De ROM 

geeft aan zowel therapeuten als patiënten feedback over de voortgang van de behandeling. 

Het geeft, voordat de behandeling start, informatie over de soort en de ernst van de 

psychopathologie van de patiënt en kan daarom gebruikt worden om de juiste behandeling te 

kiezen en mogelijk tussentijds te wijzigen (De Beurs et al., 2011;Wiger & Solberg, 2001). De 

ROM kan ook elke sessie gebruikt worden, men noemt dit ook wel ‘tracking’ (Nugter & 

Buwald, 2012). Op generiek niveau kan de ROM data gebruikt worden voor onderzoek naar 

de effectiviteit van de behandeling. Managers kunnen de ROM gebruiken voor benchmarking. 

Bij benchmarking worden de eigen uitkomsten vergeleken met andere instellingen of met een 

standaard (De Beurs et al., 2011; Nugter & Buwald, 2012). Tot slot kan de ROM gebruikt 

worden voor wetenschappelijk onderzoek (Nugter & Buwald, 2012). 

Het gebruiken van een ROM lijkt invloed te hebben op de uitkomsten van een aantal aspecten 

van een behandeling. Uit de literatuurstudie naar RCT’s van ROM van Carlier et al. (2012) 

volgt dat de ROM vooral effectief is voor patiënten waarbij de therapie niet goed verloopt. Er 
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is een positief effect van de ROM op het stellen van een diagnose en het veranderen van de 

behandeling. Dit positieve effect is vooral zichtbaar op de korte termijn. Tevens is er een 

consistent positief effect van de ROM op de communicatie tussen de therapeut en de cliënt. 

Dit effect is zowel zichtbaar op de korte als op de lange termijn. Andere uitkomsten waren 

minder eenduidig.  

  Het gebruiken van de ROM heeft ook een aantal nadelen. Het verzamelen en 

analyseren van gegevens is duur en arbeidsintensief. Ook is het niet duidelijk of het 

kosteneffectief is (Carlier et al., 2012). Er wordt gesteld dat de ROM vooral een instrument 

voor de behandeling is en dat het niet geschikt is voor benchmarking (Van Os, et al., 2012). 

De essentie van de ROM is dat de cliënt de best denkbare behandeling krijgt voor diens 

problemen. Resultaten dienen te worden teruggekoppeld aan cliënten, behandelaren en andere 

betrokkenen om van hun beoordeling te leren op een manier dat het leidt tot een verbetering 

van de behandeling. De resultaten van de ROM worden verplicht teruggekoppeld aan de 

financierende zorgverzekeraars die op basis daarvan kun productieafspraken kunnen 

aanpassen. Volgens van Os et al. (2012) is echter het vergelijken van behandelresultaten 

tussen instellingen en afdelingen binnen instellingen niet wetenschappelijk gefundeerd en 

gevalideerd. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn methodologische problemen zoals 

confounding (de vergelijking van uitkomsten wordt vertroebeld doordat variabelen als 

leeftijd, comoborditeit en etnische groep niet worden uitgesloten), bias, het gebruik van veel 

verschillende instrumenten in verschillende instellingen en een lage sensiviteit. Ook is het niet 

ethisch. De zorgverzekeraars geven namelijk aan dat de resultaten gebruikt gaan worden voor 

concurrentie van kwaliteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor cliënten, hulpverleners en 

instellingen (Van Os, et al, 2012).  

1.2 Implementatie ROM 

Er is bij therapeuten, die de ROM moeten gebruiken, vaak angst en wantrouwen aanwezig. 

Het is voor hen onduidelijk wat er gebeurd met de data en wie toegang heeft tot de data. 

Therapeuten zijn bang dat hun prestatie wordt vergeleken met die van andere therapeuten 

(Boswell, Kraus, Miller, & Lambert, 2015). Therapeuten zijn, in in tegenstelling tot 

beleidsmakers, meer geïnteresseerd in hoe zij tot gunstige therapieresultaten kunnen komen 

en hoe zij negatieve therapieresultaten kunnen begrijpen. Zij prefereren een context waar 

groei en ontwikkeling centraal staat in plaats van evaluatie (Wells, Moorman, & Werner, 

2007). De klinische relevantie is het belangrijkste criterium bij de keuze van welke 

meetinstrumenten gebruikt worden in de ROM, het instrument dient de gebieden te meten 
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waar het in de behandeling om gaat (Nugter & Buwalda, 2012). Het ‘Leuvens Systematische 

Case-study Protocol’is een monitoringssysteem dat een gedifferentieerd beeld geeft van het 

psychotherapeutisch contact.Het symptomatische functioneren, algemeen functioneren, 

persoonlijkheidsprofiel en belangrijke gebeurtenissen buiten de therapie worden in kaart 

gebracht. Verder worden storende, helpende en ontbrekende therapie ingrediënten gemeten. 

Dit beeld dat wordt geschetst van de cliënt is voor zowel de cliënt als de therapeut zeer 

informatief (Stinkens, et al., 2012). 

  Voor een succesvolle implementatie van de ROM is het belangrijk dat er rekening 

wordt gehouden met de behoeften van de verschillende stakeholders van een instelling 

(Fixsen, Naoom, Blase, Friedman, & Wallace, 2005). Dit is een uitdaging omdat deze 

behoeften ook tegenstrijdig kunnen zijn (Boswell, et al., 2015). Bij de implementatie van de 

ROM wordt een gecombineerde top-down en bottom up aanpak geprefereerd boven een 

gehele top-down – of bottom up aanpak (Nugter & Buwalda, 2012). Dit betekent dat de top 

van de organisatie duidelijk en actief ondersteunt maar dat er ook gebruik wordt gemaakt van 

de kennis van mensen die ermee gaan werken bij de keuze van de meetinstrumenten en de 

procedures. Professionals moeten ruimte krijgen voor hun eigen invulling van de ROM 

(Nugter & Buwalda, 2012). 

1.3 Van ROM naar evaluatie en verbetering 

Bevindingen van de ROM leiden in de praktijk niet automatisch tot aanpassingen in de 

behandeling, terwijl dit wel het doel is van de ROM. Therapeuten hebben ondersteuning 

nodig om aanpassingen van de behandeling te bereiken (van der Feltz-Cornelis et al., 2014). 

Het is niet genoeg wanneer therapeuten slechts om leren gaan met de praktische aspecten van 

de ROM. Er dient een evaluatie- en feedback cultuur in de organisatie aanwezig te zijn. Hierin 

moeten therapeuten worden opgeleid en ondersteunt (Stinckens, Smits, Claes & Soenen, 

2012). Ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo beveelt het Trimbos-

instituut aan om de ROM te koppelen aan beslissingsondersteunende instrumenten (van der 

Feltz-Cornelis, Volker, & de Heer, 2011). Een voorbeeld hiervan is een pilot studie waarbij 

het ‘shared desicion making model’ werd gecombineerd met de ROM in verschillende fasen 

van de behandeling. In deze studie werden ook evidence-based zorgpaden gedefinieerd aan de 

hand van de ROM (van der Feltz, et al., 2014).  

  ROM is een vorm van proces beïnvloeding. (Hafkenscheid, 2010). Het werken met de 

resultaten van de ROM zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van de behandeling. Slechts 

het geven van feedback over de voortgang van de behandeling lijkt al een belangrijke factor. 
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Uit onderzoek van Anker, Duncan en Sparks (2009) blijkt dat wanneer informatie werd 

gegeven over de voortgang en alliantie van een behandeling aan beide cliënten van een 

relatietherapie koppels meer verbeteringen lieten zien dan koppels die deze feedback niet 

kregen. Lambert, Whipple, en Hawkins (2005) maakten in hun onderzoek gebruik van 

tracking. Er vond, voor elke therapeutische sessie, een meting plaats met de Outcome 

Questionnaire 45 (OQ-45). Er werd onderscheid gemaakt tussen cliënten die niet verbeterden 

zoals werd verwacht en cliënten waarbij de voortgang wel was zoals werd verwacht. Er waren 

twee condities: wel of geen feedback aan de therapeut over de voortgang van de cliënt. Bij de 

cliënten die niet verbeterden zoals verwacht, verbeterden cliënten waarbij de therapeut wel 

feedback kreeg meer dan cliënten waarbij de therapeut geen feedback kreeg. Deze laatste 

groep was, als groep, zelfs slechter af dan aan het begin van de behandeling. Wanneer 

therapeuten feedback kregen maar ook een klinisch hulpmiddel konden gebruiken, deze 

bestond uit een aantal factoren die van belang zijn voor de uitkomst van de psychotherapie, 

lieten cliënten nog meer verbetering zien dan de wel- en geen feedbackgroep (Whipple et al., 

2003). Ook cliënten die feedback krijgen laten meer verbetering zien (Hawkings, Lambert, 

Vermeersch, Slade, & Tuttle, 2004). 

1.4 Routine Outcome Improvement  

Routine Outcome Improvement (ROI) is een vorm van kwaliteitsmanagement. Bij 

kwaliteitsmanagement gaat het om het continue verbeteren van de prestaties van een 

organisaties (Walburg, 2003). De cyclus van Deming (1982) is een voorbeeld van een 

kwaliteitsmodel. Deze bestaat uit de volgende stappen: plannen maken (plan), plannen 

uitvoeren (do), plannen toetsen (check) en plannen verbeteren (act). Organisaties formuleren 

een aantal doelstelling en maken plannen om deze doelstellingen te bereiken (plan). Zij 

voeren deze plannen uit (do). De uitgevoerde activiteiten worden getoetst (check). Aan de 

hand van de uitkomsten van de toetsen worden de activiteiten en/of doelstellingen bijgesteld 

(act). Vervolgens begint de cyclus opnieuw. De ROM is in dit geval de toetsing van de 

uitgevoerde activiteiten. Deze cyclus kan zowel op cliënt niveau als op generiek niveau 

worden toegepast (Nugter & Buwalda, 2012). Het meten van uitkomsten in de GGZ heeft 

alleen zin wanneer er mogelijke verklaringen te achterhalen zijn voor deze uitkomsten en als 

er aanknopingspunten zijn voor verbetering. De verklaring kan worden gezocht in de 

aangeboden behandeling, de cliëntkenmerken, de behandelaar of omstandigheden (Nugter & 

Buwalda, 2012).  

  Routine Outcome Improvement (ROI) ziet er op cliëntniveau als volgt uit (Verbaak & 
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Hoogduin, 2013): ten eerste wordt een behandelplan opgesteld met duidelijke doelstellingen. 

Het behandelplan wordt uitgevoerd en gemonitord. Tijdens een evaluatiemoment worden de 

resultaten geanalyseerd en wordt gekeken in hoeverre doelstellingen zijn behaald. Vervolgens 

reageert men op basis van de uitkomsten. Hierbij kan de strategie worden aangepast, er kan 

worden doorgegaan op dezelfde manier of een behandeling kan worden afgesloten (zie figuur 

1). Vervolgens begint de cyclus opnieuw. 

 
Figuur 1 

Kwaliteitsmanagement op cliëntniveau (Verbaak & Hoogduin, 2013). 

  Door ROM te gebruiken kan ook een verbetercyclus op gang komen op 

instellingsniveau (zie figuur 2). De uitkomsten van een behandeling worden periodiek 

gemeten en vergeleken met de norm. De norm kan bestaan uit de vooraf opgestelde 

doelstellingen zoals een missie en/of normen van van externe partijen. Aan de hand van het 

voldoen aan de doelstellingen en feedback van cliënten en/of andere stakeholders kiest het 

team ervoor om de strategie aan te passen of door te gaan zoals voorheen. 
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Figuur 2 

Schematisch weergave van Routine Outcome Improvement op instellingsniveau. 

1.5 Aanleiding huidig onderzoek 

De ROM is sinds 2011 geïmplementeerd in Nederland met als doel de voortgang van de cliënt 

te monitoren (Laane & Luijk, 2012). De Skuul is een behandelings instelling voor mensen 

met een verslaving. De Skuul heeft een specifiek behandelklimaat dat raakvlakken heeft met 

de Positieve Psychologie en de Herstelbeweging.  

  De traditionele psychologie richt zich primair op het begrijpen en genezen van 

pathologie, zoals depressie en angst. De Positieve Psychologie stelt zichzelf de vraag hoe 

iemand zich kan ontwikkelen en een gelukkig en zinvol leven kan leiden. Positieve 

psychologie is een wetenschap die zich richt op: positieve subjectieve ervaringen (bijv. hoop 

en geluk), positieve individuele eigenschappen (bijv. doorzettingsvermogen en vitaliteit) , en 

positieve instituten (hoe kan de levenskwaliteit worden verbeterd en hoe kunnen verschillende 

pathologieën worden voorkomen) (Seligman & Czikszentmihalyi, 2000, p. 5).  

  In de Herstelbeweging wordt de volgende definitie van herstel gebruikt: 'herstel is een 

zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarde, gevoelens, doelen 

en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats 

heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die veroorzaakt worden door de 

aandoening. Herstel heeft te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het 

leven, terwijl men over de rampzalige gevolgen van een mentale aandoening heen groeit.' 

(Anthony, 1993, p. 527). Herstelondersteunende zorg wordt gekenmerkt door o.a. 

persoonlijke aandacht, het versterken van empowerment, cliëntgerichtheid en sociale 

participatie (Hendriksen, Favier, van Rooijen, & Rijkaart, 2010).  
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  Bij de behandeling van de Skuul staan empowerment en zelfmanagement centraal. De 

verantwoordelijkheid wordt door de behandelaren continue gelegd bij de cliënt. Ook zijn 

gezondheid, hoop, zingeving, relaties en een positief zelfbeeld belangrijke aspecten van de 

behandeling (Van Veen, 2015). De Skuul maakt gebruik van een ROM. Deze ROM sluit 

inhoudelijk niet aan op het specifieke behandelklimaat van de Skuul. De huidige ROM is met 

name gericht op pathologie en er komen nauwelijks aspecten als hoop, geluk en 

zelfmanagement in voor. Ook druist de werkwijze van de ROM, waarbij de hulpverlener de 

hulpvrager verplicht om de ROM in te vullen, in tegen het empowerment en zelfmanagement 

aspect van de Skuul. De Skuul gebruik de ROM daarom nu slechts voor benchmarking. Om 

de effectiviteit van de behandeling te bevorderen wil de Skuul een ROI ontwikkelen waarbij 

tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de verschillende stakeholders van de Skuul. 

Deze ROI dient aan de sluiten bij de missie van de Skuul. De ROI dient tot verbetering van de 

behandeling op cliënt- en instellingsniveau en dient gebruikt te worden voor externe 

verantwoording. Door de ROI aan te laten sluiten op de behoeften van de stakeholders dient 

het kernelement van de ROM weer naar voren te komen, namelijk: dat de therapeut, en 

mogelijk ook de patiënt, feedback krijgen over de voortgang van de behandeling om tijdig te 

detecteren of de behandeling op koers ligt (De Beurs & Emmelkamp, 2014). 

  Dit onderzoek dient om inzicht te krijgen in de behoeften van de verschillende 

stakeholders. Er wordt een ROI ontwikkeld om te evalueren en te verbeteren. Tot slot wordt 

er gezocht naar geschikte meetinstrumenten waarbij gebruiksvriendelijkheid en 

wetenschappelijkheid centraal staan. Er wordt gezocht naar meetinstrumenten die inhoudelijk 

aansluiten bij de missie van de Skuul. 

1.6 Onderzoeksvragen 

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld: 

1. Hoe ziet Routine Outcome Measurement (ROM) en de gehele evaluatiestructuur bij de 

Skuul er op dit moment uit? 

2. Wat zijn de behoeften van de stakeholders ten opzichte van Routine Outcome 

Improvement (ROI)? 

3. Hoe zou Routine Outcome Improvement (ROI) er bij de Skuul uit kunnen zien? 
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2. Methode 

Omdat er voor een succesvolle implementatie 

rekening gehouden moet worden met de 

behoeften van de verschillende stakeholders 

(Fixsen, Naoom, Blase, Friedman, & Wallace, 

2005) en een gecombineerde top-down en 

bottom-up aanpak wordt geprefereerd (Nugter 

& Buwalda, 2012) is er gekozen voor de 

volgende aanpak. Er is onderzocht wat de 

behoeften en eisen waren van de volgende 

stakeholdergroepen: cliënten, verzekeraars, 

verwijzer, Stichting Benchmark GGZ (SBG) en        Figuur 3. Stakeholders van de Skuul. 

het klankbord. Het klankbord bestond uit een  

verzekeraar, verwijzer, vertegenwoordiger herstelbeweging, vertegenwoordiger van de 

gemeente en een vertegenwoordiger van VWS. De staf bestaat uit bestuurders en 

behandelaren van de Skuul. Deze behoeften en eisen van cliënten, een verzekeraar, een 

verwijzer SGB en het klankbord zijn gebundeld en werden voorgelegd aan de behandelaren 

en een bestuurder van de Skuul. De behandelaren en de bestuurder hebben, aan de hand van 

een missie die zij hebben opgesteld en de gebundelde informatie over de behoeften van de 

stakeholders, een aantal uitkomstmaten geformuleerd en bepaald hoe de evaluatiestructuur 

eruit gaat zien. 

2.1 Interviews en klankbordgroep 

Om inzicht te krijgen in hoe de huidige evaluatiestructuur bij de Skuul eruit ziet, zijn 

interviews afgenomen met één bestuurder en twee therapeuten die in hun werk met de ROM 

te maken hebben. Er werden o.a. vragen gesteld over hoe de ROM er nu uitziet, wat zij van de 

huidige ROM vinden en hoe er op dit moment bij de Skuul geëvalueerd wordt. Om inzicht te 

krijgen in hoe een ROI bij de Skuul eruit zou kunnen zien zijn er interviews afgenomen bij 4 

cliënten, een verwijzer en een verzekeraar. Er werden o.a. vragen gesteld over wat zij 

indicatoren van herstel vonden en hoe zij dachten dat een ROI eruit zou moeten zien. 

De interviews waren semigestructureerd (zie bijlage). De hoofdonderwerpen lagen vast en er 

kon, indien nodig, worden doorgevraagd. Er werd van te voren met de bestuurder afgesproken 

om de interviews in twee dagen af te nemen. Vooraf aan het interview werd het informed 
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consent gegeven aan de deelnemer van het interview gegeven. Hierin verklaarde de deelnemer 

aan het onderzoek dat er voldoende informatie was gegeven, dat deze deel wilde nemen aan 

het onderzoek en dat deze akkoord was met de audio opname de tijdens het interview werd 

gemaakt (zie bijlage). Voor de analyse van de interviews zijn transcripties gemaakt van de 

audio opname. Deze transcripties zijn in het programma QDA Minor 4 elite gecodeerd per 

deelonderwerp van een onderzoeksvraag.  

 Tijdens een bijeenkomst met de klankbordgroep van de Skuul is er een gedeelte van 

deze bijeenkomst aandacht besteed aan de toekomstige ROI bij de Skuul. Vooraf waren een 

aantal vragen opgesteld. Deze vragen gingen over hoe zij dachten dat de toekomstige ROI 

eruit zou moeten zien en werden tijdens de bijeenkomst plenair gesteld. Vervolgens 

antwoordden de leden van de klankbordgroep individueel of gezamenlijk. Van deze 

antwoorden zijn aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen zijn gecodeerd volgens 

hetzelfde systeem als bij de interviews. 

2.2 Focusgroep 

Er werd een focusgroep georganiseerd om de resultaten van de interviews te integreren met de 

visie van de behandelaren van de Skuul (zie voor protocol bijlage). Er werd met de bestuurder 

een datum afgesproken om de focusgroep te houden. De bestuurder nodigde vijf therapeuten 

uit en was zelf ook aanwezig. Er werd een korte inleiding gegeven waarin het doel van het 

onderzoek en de focusgroep besproken werd. De deelnemers aan de focusgroep 

brainstormden over de vraag: “Waarom bestaat de Skuul?” Er werd een missie geformuleerd. 

Aan de hand van de missie en de uitkomstmaten die uit de interviews naar voren waren 

gekomen werd gezamenlijk een lijst met uitkomstmaten gemaakt. Er werd per uitkomstmaat 

besproken hoe vaak en met welk doel deze in de toekomst gemeten gaat worden. Tot slot 

werd besproken hoe de bespreking en terugkoppeling van de resultaten gaat verlopen. Het 

voornamelijke doel van de focus-groep was om te brainstormen, de deelnemers vulden elkaar 

aan. 

2.3 Literatuur onderzoek 

Aan de hand van de uitkomstmaten die naar voren kwamen uit de focusgroep werd in de 

literatuur gezocht naar geschikte meetinstrumenten. Eerst werd gezocht in de testotheek van 

het programma Telepsy, omdat dit het programma is waarmee de Skuul de testen afneemt. 

Vervolgens is er in andere databases gezocht.  
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Bij de selectie van de instrumenten is op de volgende criteria gelet: 

1. Inhoudelijke relevantie : De instrumenten dienen inhoudelijk relevant te zijn voor de 

verbetering van de behandeling van de Skuul.  

2. Taal: Het instrument diende in het Nederlands geformuleerd te zijn. 

3. Aantal items: Om de tijd die het kost om de instrumenten in te vullen te beperken was er 

een voorkeur voor instrumenten met zo min mogelijk items. 

4. Aantal uitkomstmaten: Om het aantal verschillende instrumenten te beperken om het 

overzichtelijk de houden voor de cliënten en behandelaren van de Skuul was er een 

voorkeur voor instrumenten waarbij meerdere uitkomstmaten van de Skuul aan bod 

komen. 

5. Betrouwbaarheid: De test diende onder dezelfde condities dezelfde resultaten te geven. Er 

werd gekeken naar interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid en 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

6. Validiteit: De meting diende accuraat te zijn. Er werd gekeken naar de validiteit van de 

instrumenten. 

7. Verkrijgbaarheid: Er was een voorkeur voor instrumenten die via Telepsy of elders op 

internet af te nemen waren. Dit was van belang voor het gebruikersgemak voor cliënten en 

de behandelaren. 
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3. Resultaten  

3.1 Onderzoeksvraag 1 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eerste onderzoeksvraag ‘Hoe ziet de ROM en de 

gehele evaluatiestructuur bij de Skuul er op dit moment uit?’ weergegeven. De resultaten zijn 

gebaseerd op de interviews die zijn afgenomen bij de behandelaren, een bestuurder en 

cliënten. Allereerst wordt beschreven hoe de huidige ROM eruit ziet en wat de procedure van 

de ROM is. Vervolgens wordt weergegeven welke positieve en negatieve punten de huidige 

ROM volgens de behandelaren, een bestuurder en cliënten van de Skuul heeft. Tot slot wordt 

beschreven hoe de huidige evaluatiestructuur er bij de Skuul uitziet. 

3.1.1 Structuur huidige ROM 

Tijdens de interviews met de behandelaren werd hen gevraagd naar de huidige ROM. Bij de 

Skuul wordt gewerkt met Telepsy en Medicore. Telepsy is een instituut dat testen beschikbaar 

stelt. Medicore is een elektronisch patiëntendossier. Telepsy en Medicore zijn aan elkaar 

gekoppeld. Vanuit Medicore wordt een mail gestuurd naar cliënten. In deze mail staat een link 

naar de vragenlijst. De verschillende meetinstrumenten die gebruikt worden voor de ROM 

zijn in Telepsy achter elkaar gezet zodat de cliënt deze achter elkaar kan invullen. Het 

invullen van de ROM gebeurt achter een laptop in een ruimte bij de Skuul die op dat moment 

vrij is. De cliënt opent de vragenlijst en vult deze in. Bij het invullen is een behandelaar 

aanwezig. Het kost de meeste cliënten ongeveer 20 minuten om de ROM in te vullen maar dit 

varieert. 

  Er zijn twee meetmomenten voor de ROM. Het eerste meetmoment vindt in de eerste 

drie weken van de behandeling plaats. Het tweede meetmoment vindt plaats wanneer de 

einddatum van de behandeling in zicht komt. De behandeling duurt gemiddeld drie tot 6 

maanden. In tabel 1 staan de huidige meetinstrumenten die worden gebruikt voor de voor- en 

nameting van ROM. 
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Tabel 1 

Meetinstrument Voor- en Nameting ROM 

Meetinstrumenten voormeting Meetinstrumenten nameting 
 Measurements in de addiction for triage and 

evaluation – module 1: middelengebruik  
(MATE-1)  

 Measurements in de addiction for triage and 
evaluation – uitkomsten module 1: 
middelengebruik (MATE-U1/7) (dit is een 
combinatie van MATE-1 en MATE 7) 

 Measurements in de addiction for triage and 
evaluation – module 7: activiteiten en participatie; 
zorg en ondersteuning (MATE-7) 

 

 Measurements in de addiction for triage and 
evaluation – module 9: middelen: verlangen  
(MATE-Q1)  

 Measurements in de addiction for triage and 
evaluation – module 9: middelen: verlangen  
(MATE-Q1) 

 Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)   Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)  
  Consumer Quality index (CQi) 

 

De scoring van de meetinstrumenten gebeurt in Telepsy. Hoe dit precies gebeurt is niet 

inzichtelijk voor behandelaren tenzij zij dit opvragen bij Telepsy. De behandelaren kunnen 

zien welke antwoorden de cliënt heeft ingevuld en kunnen bepalen met welke normgroep de 

resultaten van de cliënt worden vergeleken. De behandelaren kunnen in grafiek vorm scores 

van verschillende meetmomenten van een cliënt met elkaar vergelijken. 

  De resultaten van de meetinstrumenten worden gebruikt voor externe verantwoording 

naar verzekeraars. Voor andere doeleinden worden de resultaten op dit moment niet gebruikt. 

De behandelaren kijken niet gestructureerd naar de resultaten van de ROM en de resultaten 

worden niet teruggekoppeld naar de cliënten. Bij de Skuul worden er naast de instrumenten 

die gebruikt worden voor de ROM geen andere meetinstrumenten gebruikt tijdens de 

behandeling. Wel worden cliënten geëvalueerd door medecliënten maar dit zit niet 

gestructureerd in de behandeling. 

3.1.2 Ervaringen met huidige ROM 

De behandelaren en cliënten werden gevraagd naar hun ervaringen met de ROM. De 

resultaten worden weergegeven per opmerking. Per interview konden meerdere opmerkingen 

gemaakt worden. Omdat bij één cliënt de ROM nog niet was afgenomen is hem niet gevraagd 

naar zijn ervaring met de ROM.  

  De behandelaren en cliënten noemen een aantal goede punten van de huidige ROM 

(zie tabel 2).  
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Het verkrijgen van informatie wordt zowel door de behandelaren als een cliënt genoemd. Uit 

onderstaand citaat van een behandelaar blijkt dat er met de informatie wat is gedaan: 

 

“Ik weet uit de cliënttevredenheid bijvoorbeeld dat de voorlichting over medicijngebruik toen 

wat laag uitkwam. En we hebben toen gezegd van nou daar moeten we dat en dat op 

inzetten.” 

Tabel 2  

Positieve Ervaringen met Huidige ROM. 

Goede punten huidige ROM Aantal keren 
genoemd door 
behandelaren 

Aantal keren 
genoemd door 
cliënt. 

Door te meten krijg je informatie. II I 
De ROM maakt  behandelaren er bewust van hoever een cliënt in 
de behandeling is. 

I  

Er wordt gevraagd naar het gebruik van de cliënt.  I 
Er wordt gevraagd naar de gemoedstoestand van de cliënt.  I 
 

De behandelaren en cliënten noemen ook een aantal negatieve punten van de huidige ROM 

(zie tabel 3). Het niet aansluiten van de ROM bij de behandeling de Skuul wordt zowel door 

de behandelaren als door cliënten genoemd. Een behandelaar zegt hierover: 

“Er worden een soort vragen gesteld die dus heel negatief scoren omdat die totaal niet 

terzake doen, bijvoorbeeld over medicatie.” 

Een ander negatief punt van de huidige ROM dat zowel door de behandelaren als door 

cliënten wordt genoemd is dat cliënten niet genoeg kwijt kunnen in de ROM. Een cliënt zegt 

hierover: 

“Wat er meer mee te maken heeft is hoe zijn je contacten met je familie, hoe zijn je contacten 

met je werkgever, wat heb je aan hulpverlening al gehad, heb je contacten met een psychiater, 

wat is je woonsituatie, heb je schulden, noem maar op dus het werd niet echt een breed 

beeld.” 

De behandelaren noemt vijf negatieve punten die niet door de cliënten zijn genoemd. De 

cliënten noemen één punt die niet door de behandelaren wordt genoemd.  
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Tabel 3  

Negatieve Ervaringen met Huidige ROM. 

Negatieve punten huidige ROM Aantal keren  
genoemd 
door 
behandelaren 

Aantal keren 
genoemd door 
cliënten 

De ROM sluit niet goed aan bij de behandeling van de Skuul. III II 
De cliënt kan niet genoeg in de ROM kwijt. I III 
De instrumenten zijn niet eenduidig te interpreteren en taalkundig zwak. III  
De ROM druist in tegen de werkwijze van de Skuul waarbij 
zelfmanagement en empowerment centraal staan. 

II  

Een aantal instrumenten van de ROM zijn te lang. I  
De ROM sluit niet goed aan bij het kwaliteitsmanagementsysteem. I  
De behandelaren weten niet hoe de ROM ontwikkeld is en hoe de 
instrumenten beoordeeld worden door Cotan. 

I  

Een aantal vragen zijn de absoluut gesteld. Er kan weinig nuance in 
aangebracht worden. 

 I 

 

3.1.3 Huidige evaluatiestructuur 

Tijdens de interviews met de behandelaren werd hen gevraagd naar de huidige 

evaluatiestructuur. De evaluatie van de Skuul vindt plaats op cliënt- en instellingsniveau.  

  Elke week vindt bij de Skuul een multi disciplinair overleg (MDO) plaats. Hiervoor is 

een standaard format ontwikkeld dat specifieke gebieden uitvraagt zoals psychische en 

lichamelijk gezondheid. Hiernaast wordt tijdens de wekelijkse vergadering casuïstiek 

besproken waarbij, als de tijd het toelaat, elke cliënt wordt besproken. Voor deze wekelijkse 

vergadering is geen standaard format.  

  De behandeling, in het geheel bij de Skuul, wordt geëvalueerd met behulp van het 

kwaliteitsmanagementsysteem NEN. De kwaliteit van de Skuul wordt gewaarborgd door een 

aantal processen in de gaten te houden (zie tabel 4). Omdat deze processen niet ingaan op de 

inhoud van de behandeling zullen deze niet meegenomen worden in dit onderzoek. 

Tabel 4 

Processen Kwaliteitsmanagementsysteem NEN bij de Skuul 

 Processen kwaliteitsmanagementsysteem NEN 
1 Het uitvoeren van de intakeprocedure. 
2 Het uitvoeren van de opnameprocedure. 
3 Het uitvoeren van de behandelprocedure. 
4 Het uitvoeren van de financiële administratie van bewoners. 
5 Het opstellen en wijzigen van documenten. 
6 Het borgen van de veiligheid van personeel en bewoners. 
7 Het uitvoeren van de medicatieprocedure. 
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Elk jaar vindt er een contracteringsprocedure met verzekeraars plaats. De verzekeraars vragen 

dan de Skuul een vragenlijst in te vullen en om ROM resultaten aan te leveren van een 

bepaalde drie maanden die zij bepalen. De Skuul zit momenteel in de implementatiefase van 

Stichting Benchmark GGZ (SBG).  

3.1.4 Samenvatting resultaten onderzoeksvraag 1 

De eerste onderzoeksvraag is: “Hoe ziet de ROM en de gehele evaluatiestructuur bij de Skuul 

er op dit moment uit?”De huidige ROM van de Skuul heeft een voor- en een nameting. De 

voormeting bestaat uit: MATE 1, MATE 7, MATE Q1 en de DASS-21. De nameting bestaat 

uit de MATE U1/7, MATE Q1, CQi en de DASS-21. Een goed punt die over de huidige 

ROM die genoemd wordt is de informatie die het geeft. Tevens creëert de ROM bij de 

behandelaren bewustzijn over hoe ver een cliënt in de behandeling is. De negatieve punten 

over de huidige ROM die het vaakst genoemd worden zijn: het niet goed aansluiten van de 

ROM bij de behandeling van de Skuul, de cliënt kan niet genoeg in de ROM kwijt en de 

instrumenten zijn niet eenduidig te interpreteren en taalkundig zwak.  

  De uitkomsten van de ROM worden niet gestructureerd gebruikt om de behandeling te 

verbeteren. De resultaten worden niet systematisch teruggekoppeld aan behandelaren en 

cliënten. De voortgang van de behandeling van cliënten wordt besproken tijdens het MDO en 

de vergadering casuïstiek. De kwaliteit van de Skuul wordt gewaarborgd met het 

kwaliteitsmanagement systeem NEN. Deze gaat echter niet in op de inhoud van de 

behandeling. De ROM wordt op dit moment slechts voor externe verantwoording gebruikt. 
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3.2 Resultaten onderzoeksvraag 2 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de tweede onderzoeksvraag: ‘Wat zijn 

de behoeften van de stakeholders ten opzichte van Routine Outcome Improvement (ROI)?’ Er 

wordt eerst besproken welke behoeften de cliënten, verwijzer, verzekeraar en het klankbord 

hebben t.o.v. de ROI. Vervolgens wordt besproken welke eisen Stichting Benchmark GGZ en 

de verzekeraar (VGZ) hebben voor de ROI. Tot slot worden de uitkomsten van de focusgroep 

met de behandelaren en een bestuurder beschreven. 

3.2.1 Interviews en klankbordbijeenkomst 

Uitkomstmaten 

Om te onderzoeken welke uitkomstmaten de verschillende stakeholders belangrijk vinden 

werd aan cliënten, de verwijzer en de verzekeraar de volgende vraag gesteld: 

Wanneer denk je dat een bewoner voldoende hersteld is? Wat merk je op de volgende 

gebieden: dagelijks leven (huis en omgeving), financieel gebied, werk/educatie, relaties, 

welzijn, gezondheid, vrije tijd en spiritualiteit? 

Het doel van deze vraag was om de stakeholders na te laten denken over uitkomstmaten die 

zich richten op therapieresultaten. Aan de verwijzer, verzekeraar en het klankbord werd 

tevens gevraagd op welke uitkomstmaten zij de Skuul zouden beoordelen. Het doel van deze 

vraag was om stakeholders na te laten denken over uitkomstmaten die zich meer richten op 

evaluatie van de behandeling. Echter noemden de stakeholders bij deze vraag ook 

uitkomstmaten die zich meer richten op therapieresultaten. De resultaten van de twee vragen 

zijn samengevoegd en vervolgens verdeeld tussen: uitkomstmaten gericht op 

therapieresultaten en uitkomstmaten gericht op evaluatie (zie tabel 5 en 6). De verzekeraar 

verwees, tijdens het interview, voor de uitkomstmaten voor evaluatie tijdens het interview 

naar twee rapporten (Handboek indicatoren GGZ, 2015; Toelichting inkoop 2016 

specialistische GGZ, 2015). 

  De mening van de verzekeraar en het klankbord lijken niet geheel overeen te komen. 

De verzekeraar noemt 5 uitkomstmaten die gericht zijn op de evaluatie die niet door het 

klankbord worden genoemd. Het klankbord noemt 3 uitkomstmaten die niet door de 

verzekeraar genoemd worden. Zij vullen elkaar aan. 
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Tabel 5 

Uitkomstmaten Gericht op Therapieresultaten  

 Uitkomstmaat Genoemd 
door 
cliënten 

Genoemd 
door 
verwijzer 

Genoemd 
door 
verzekeraar 

Genoemd door 
klankbordgroep 

1 Gestructureerde en zinvolle 
dagbesteding 

X X X  

2 Je fit en gezond voelen en zijn X X X  
3 Een netwerk hebben en onderhouden X X X X 
4 Verantwoordelijkheid dragen voor je 

financiële situatie en jezelf kunnen 
onderhouden 

X X X  

5 Autonoom zijn en niet afhankelijk, 
zelfmanagement 

X X X X 

6 Goed voor jezelf en je omgeving 
zorgen 

X X   

7 Zingeving X   X 
8 Acceptatie van het verleden en 

tevredenheid over het heden 
X X   

9 Je gelukkig voelen, verbeterde 
geestelijke gezondheid en minder 
pathologie 

X   X 

10 Geloof in jezelf X    
11 Kennis over het herstelproces    X 
12 Kwaliteit van leven    X 
13 Realiseren van door zichzelf gestelde 

doelen 
   X 

 

Tabel 6 
Uitkomstmaten Gericht op Evaluatie 

 Uitkomstmaat Genoemd 
door 
verwijzer 

Genoemd 
door 
verzekeraar 

Genoemd door 
klankbord 

14 Evidence based werken  X  
15 Nazorg  X  
16 Behandelplan  X  
17 Terugkeerkosten  X  
18 Wachttijden  X  
19 Ervaring cliënten   X 
20 Recidive percentage   X 
21 Cyclus waarbij de ROM wordt 

teruggekoppeld, ROM als onderdeel 
van de behandeling 

 X X 

22 Richtlijnen Stichting Benchmark   X 
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Meetmomenten 

Aan de cliënten, verwijzer, verzekeraar en het klankbord werd gevraagd hoe vaak en op welk 

moment er bij de Skuul gemeten zou moeten worden. Zowel de cliënten als de verwijzer 

geven aan dat er vaker gemeten moet worden dan een begin- en eindmeting (zie tabel 7). De 

verzekeraar en het klankbord denken dat het meten flexibel dient te zijn, er wordt gemeten op 

het moment dat dit voor de cliënt de meest toegevoegde waarde heeft. 

Tabel 7 
Meetmomenten 

Hoe vaak meten Aantal keren 
genoemd door 
cliënten 

Aantal keren 
genoemd door 
verwijzer 

Aantal keren 
genoemd door 
verzekeraar 

Aantal keren 
genoemd 
door 
klankbord 

Drie keer: in het begin, een 
tussentijdse evaluatie en op het eind. 

II I (externe 
verantwoording) 

  

Vier keer: in het begin, twee keer een 
tussentijdse evaluatie en op het eind. 

II    

Elke maand  I (het 
herstelproces) 

  

Er wordt gemeten op het moment dat 
dit voor de cliënt de meest 
toegevoegde waarde heeft, dit kan het 
beste in de praktijk worden 
uitgevonden 

  I (naast 
verplichte 
begin- en 
eindmeting) 

I 

 

Terugkoppeling resultaten 

Er werd aan de cliënten, verwijzer, verzekeraar en het klankbord gevraagd of, en zo ja op 

welke manier, de resultaten teruggekoppeld dienen te worden aan de cliënt. Alle stakeholders 

willen dat de resultaten aan de cliënten worden teruggekoppeld (zie tabel 8). 

Tabel 8 

Terugkoppeling van Resultaten aan Cliënten 

Terugkoppeling resultaten aan cliënten Aantal keren 
genoemd door 
cliënten 

Aantal keren 
genoemd door 
verwijzer 

Aantal keren 
genoemd door 
verzekeraar 

Aantal keren 
genoemd door 
klankbord 

Wel teruggeven, aan de hand van een 
rapport en door het te bespreken met een 
behandelaar . 

IIII    

Wel terugkoppeling. De meting wordt 
besproken tijdens een groepsactiviteit. 

 I  I 

Wel terugkoppeling als onderdeel van 
zorgpad en behandelplan. Ook dient de 
cliëntenraad geïnformeerd te worden. 

  I  
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3.2.2 Vereisten ROI 

Vanuit Stichting Benchmark GGZ (SBG) en de verzekeraar (VGZ) worden eisen gesteld aan 

de ROI. 

Stichting Benchmark GGZ  

De volgende informatie is gebaseerd op het Handboek aanleveren bij Stichting Benchmark 

GGZ (versie 20150101). SBG maakt onderscheid tussen  verschillende zorgdomeinen. De 

Skuul valt onder het zorgdomein “verslaving” cure. Dit betekent: 

“Het behandelen van verslavingsproblematiek met daarin overwegend behandelingen die 

primair gericht zijn op doorbreken van problematisch middelengebruik of problematisch 

gokgedrag.” 

Bij de verschillende zorgdomeinen wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en optionele 

meetdomeinen. Binnen het primaire meetdomein is het aanleveren van een geldige 

voormeting en nameting verplicht. Bij de optionele meetdomeinen is deze verplichte 

aanlevering niet het geval, maar wordt de aanlevering van meetgegevens wel aangeraden. Het 

primaire domein bij het zorgdomein “verslaving cure”is het meten van gebruik door middel 

van een middelenmatrix. Zowel de MATE1 als de MATE youth kunnen hiervoor gebruikt 

worden (zie tabel 9). 

Tabel 9 

Meetdomeinen en Meetinstrumenten 

 Behandeleffect Patiënt 
Zorgdomein Klachten en 

symptomen 
Functioneren Kwaliteit van 

leven 
PRIMAIR 
DOMEIN 

Patiëntervaring 

Verslaving 
Cure 

MATE10  
DASS21  
DASS42  
OQ45-sd  
SCL90  
BSI  
CORE-P  
KKL  
SQ48  
HADS  

MATE7  
HoNOS-12  

EQ5D  
MANSA-12ph  
MANSA-12vn  
MANSA-16  
MANSA-7  

GEBRUIK  
MiddelenMatrix  

CQiv-amb  
 

 

Het aanleveren aan SBG gebeurt maandelijks. Er is een implementatie fase waarbij de eerste 

twee aanleveringen worden beoordeeld. Er wordt overgegaan op de reguliere aanlevering 

wanneer er drie succesvolle aanleveringen zijn gedaan. De data van de aanlevering heeft 
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betrekking op de voorgaande drie maanden. SBG adviseert om telkens aan het eind van de 

maand gegevens aan te leveren over de drie voorgaande volledig afgesloten maanden. 

  De voormeting dient volgens SBG bij een initiële DBC zo dicht mogelijk bij het eerste 

face-to-face contact te liggen. Op deze manier krijgt men de beste afspiegeling van het bereikt 

behandeleffect. Bij een vervolg DBC vindt de voormeting plaatst tijdens de behandelsessie 

die het dichtst licht bij de startdatum van het DBC. 

  SGB hanteert als regel dat een voormeting geldig is wanneer deze heeft 

plaatsgevonden in de periode van drie maanden voor tot drie maanden na de peildatum. Indien 

bij de eerste behandelsessie de voormeting ouder is dan drie maanden, hebben zich mogelijk 

veranderingen voorgedaan in de klachten of omstandigheden van de patiënt en is de meting 

niet meer geschikt voor de benchmark. 

  De nameting dient bij een initiële en vervolg DBC zo dicht mogelijk bij de 

dichtstbijzijnde behandelsessie rond de einddatum te liggen. Omdat de respons bij een 

nameting te verhogen is een goede optie om de meting te laten plaatsvinden aan de 

voorafgaande aan de laatste behandelsessie. Op deze manier kunnen de resultaten van de 

meting tijdens de laatste behandelsessie beproken worden. Tevens is er op deze manier de 

mogelijkheid dat de cliënt tijdens de laatste sessie de meting invult mocht dit nog niet gebeurd 

zijn. 

Verzekeraar 

De ROM dient volgens de verzekeraar een onderdeel te zijn van de behandeling. Dit houdt in 

dat de uitkomstmeting wordt teruggekoppeld als onderdeel van de behandeling. Dit gebeurt 

systematisch en periodiek. Mogelijk gebeurt deze terugkoppeling tijdens een bespreking met 

de cliënt of tijdens een MDO. De ROM wordt door de verzekeraar getoetst doordat er 

informatie wordt uitgevraagd bij de zorgaanbieder. Er wordt gevraagd of de uitkomst van 

zorg systematisch door middel van specifieke vragenlijsten wordt gemeten en wanneer deze 

meting plaatsvindt. Tevens wordt gevraagd hoe de uitkomsten van de metingen worden 

gebruikt. In de ROM dient een Consumer Questionnaire index aanwezig te zijn (Handboek 

indicatoren GGZ, 2015; Toelichting inkoop 2016 specialistische GGZ, 2015).  
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3.2.3 Focusgroep  

Missie 

Tijdens de focusgroep werd aan de behandelaren en de bestuurder de volgende vraag gesteld: 

“Waarom bestaat de Skuul?” De antwoorden hierop hebben zij gezamenlijk gebundeld tot een 

voorlopige missie: 

“We willen dat onze cliënten en hun naaste betrokkenen gezond en met plezier kunnen 

deelnemen aan de samenleving. We doen dat door een huiselijke omgeving te bieden waar 

elke individuele bewoner vrij kan experimenteren, ervaring op kan doen met diens emoties en 

sterke kanten, inzicht kan krijgen in gedrag en stapsgewijs ander gedrag kan 

opbouwen/leren. Op deze manier (her)krijgt de bewoner regie over het eigen leven, vrij van 

verslaving en kan de bewoner een leven opbouwen van goede kwaliteit. We betrekken hierbij 

de verwijzer. Dat betekent dat de behandelaar one step behind blijft als coach, ondersteuner 

en aanmoediger waarmee we afhankelijkheid voorkomen en eigen intrinsieke motivatie 

bevorderen.” 

 

Uitkomstmaten 

Op basis van de uitkomstmaten die voortkomen uit de missie en de uitkomstmaten die 

voortkomen uit de behoeften van de verschillende stakeholders (zie tabel 5 en 6) zijn door de 

behandelaren en de bestuurder de uiteindelijke uitkomstmaten van de Skuul vastgesteld (zie 

tabel 10). In totaal zijn er 16 uitkomstmaten. Bij de uitkomstmaat ‘klanttevredenheid’ dient 

ook de kwaliteit van de nazorg meegenomen te worden.  

  De uitkomsmaten gaan niet alleen maar over de verslaving. Ze gaan o.a. over aspecten 

uit het leven van de cliënt en zouden ook op andere doelgroepen van toepassing kunnen zijn. 

Er wordt niet alleen gekeken naar pathologie en ziekte maar ook naar vitaliteit, veerkracht, 

empowerment en welzijn. 

Meetmomenten 

Per uitkomstmaat is door de behandelaren en de bestuurder bepaald hoe vaak zij vinden dat 

deze gemeten dient te worden. De behoeften van de andere stakeholders zijn in beschouwing 

genomen (zie tabel 10). Opvallend is dat, op deskundigheidsbevordering na, de behoefte is dat 

alle uitkomstmaten minimaal op drie momenten gemeten worden. Het verschilt per 

uitkomstmaat welke meetmomenten dit zouden moeten zijn. De voormeting dient plaats te 

vinden tijdens de eerste week van de behandeling.  
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Tabel 10 
Uitkomstmaten en Meetmomenten bij de Skuul 

  Meetmoment 
 Uitkomstmaat Aanvang 

behandeling 
Midden 
behandeling 

Einde 
behandeling 

3 maanden 
follow up 

6 maanden 
follow up 

1 Gezondheid (vitaliteit, 
veerkracht, afname 
psychopathologie, gezonde 
omgang met ziekte) 

X X X X X 

2 Met plezier, welbevinden X X X X X 
3 Kwaliteit van het 

cliëntsysteem 
X  X X X 

4 Participatie in samenleving X   X X 
5 Gevoel van veiligheid X X X   
6 Omgang met emoties, 

sterke kanten, inzicht 
krijgen in gedrag en ander 
gedrag aanleren 

X X X   

7 Empowerment, 
zelfmanagement 

X X X X X 

8 Verslaving, recidive X  X X X 
9 Betrokkenheid 

zorgsysteem bij de 
behandeling 

X  X X X 

10 Subjectieve ervaring van 
de ondersteunende rol van 
de behandelaren 

X X X   

11 Intrinsieke motivatie X X X X X 
12 Gestructureerde en 

zinvolle dagbesteding 
X  X X X 

13 Financieel management X X X X X 
14 Toekomstperspectief, 

hoop, zingeving, acceptatie 
verleden 

X X X X X 

15 Klanttevredenheid X X X X X 
16 Deskundigheids-

bevordering* 
     

*Omdat deskundigheidsbevordering een uitkomstmaat is die los van de behandeling staat zal hier niet een vast 
meetmoment voor zijn. 

Terugkoppeling resultaten 

Tijdens de focusgroep is met de behandelaren en de bestuurder besproken op welke manier 

evaluatie zal gaan plaatsvinden.  

  Op cliëntniveau dient de ROM gekoppeld te worden aan het behandelplan. De 

resultaten van de ROM worden door de behandelaren verwerkt in rapportvorm en aan de 

cliënt gegeven. De regie wordt bij de cliënt gelegd. Deze mag bepalen wat hij met de 

resultaten gaat doen. Hij kan deze bespreken met een behandelaar, in de groep, met andere 
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cliënten of hij kan niets met deze resultaten doen. De behandelaren monitoren en begeleiden 

dit proces. Opmerkelijk is dat tijdens de focusgroep het MDO en de wekelijkse casuïstiek 

vergadering niet genoemd zijn door de behandelaren en de bestuurder. 

  Op instellingsniveau zullen de behandelaren en de bestuurder 5 keer per jaar de 

resultaten van de ROM met elkaar bespreken tijdens een overleg. Aan de hand van de 

uitkomsten worden plannen gemaakt om de uitkomsten te verbeteren en worden deze plannen 

uitgevoerd. Tevens zal het behandeleffect van de Skuul gemeten en gerapporteerd worden. 

Eén keer per jaar worden de uitkomsten gepresenteerd aan het comité van aanbeveling van de 

Skuul. Ook hier wordt er geëvalueerd en verbeterplannen opgesteld. De behandelaren en de 

bestuurder brengen middels een rapport de cliëntenraad op de hoogte van de uitkomsten.  

  Om zich extern te kunnen verantwoorden gaat de Skuul verder met het implementatie 

traject van Stichting Benchmark GGZ. De ROM dient te voldoen aan de eisen die SBG stelt. 

3.2.4 Samenvatting resultaten onderzoeksvraag 2 

De tweede onderzoeksvraag is: ‘Wat zijn de behoeften van de stakeholders ten opzichte van 

Routine Outcome Improvement (ROI)?’ 

   Tijdens interviews met cliënten, een verwijzer en een verzekeraar en een bijeenkomst 

met het klankbord zijn hun behoeften uitgevraagd op het gebied van uitkomstmaten, 

meetmomenten en terugkoppeling van de resultaten. Dit heeft geleid tot een aantal 

uitkomstmaten die zich richten op therapieresultaten (en processen) zoals een gestructureerde 

en zinvolle dagbesteding en tot uitkomstmaten die zich richten op de evaluatie van de 

behandeling zoals het behandelplan en evidence based werken. Er dient meer dan twee keer 

en flexibel gemeten te worden en de resultaten dienen te worden teruggekoppeld aan de 

cliënten.Vanuit Stichting Benchmark GGZ worden er een aantal richtlijnen gestelt voor de 

ROM. In de ROM dient een middelenmatrix aanwezig te zijn en er dienen gegevens 

aangeleverd te worden van een begin- en een eindmeting. Vanuit de verzekeraar komt de eis 

dat de ROM onderdeel is van de behandeling en dat de Consumer Quality index wordt 

gebruikt. Aan de hand van de behoeften van cliënten, de verwijzer, de verzekeraar, het 

klankbord en de missie hebben de behandelaren en de bestuurder tijdens de focusgroep 16 

uitkomstmaten vastgesteld. Deze komen grotendeels overeen met de uitkomstmaten die eerder 

door de andere stakeholders werden genoemd. De behandelaren en de bestuurder hebben een 

evaluatiestructuur opgesteld waarbij er evaluatie en verbetering plaatsvindt op cliënt- en 

instellingsniveau en waarbij er externe verantwoording wordt afgelegd. De regie wordt zoveel 

mogelijk bij de cliënt gehouden.  
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3.3 Resultaten onderzoeksvraag 3 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de derde onderzoeksvraag: ‘Hoe zou 

Routine Outcome Improvement (ROI) er bij de Skuul uit kunnen zien?’ 

Eerst worden de gekozen instrumenten besproken en toegelicht. Vervolgens wordt besproken 

hoe de ROI, op grond van de behoeften van de verschillende stakeholders, eruit zou kunnen 

zien. 

3.3.1 Meetinstrumenten 

Aan de hand van de aangehouden criteria zijn de volgende meetinstrumenten gekozen: 

 Measurement in de addiction for triage and evaluation –module 1: middelengebruik 

(MATE-1) (Schippers, Broekman, & Buchholz, 2011) 

 Mental health continuum short form (MHC-SF) (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten 

Klooster, & Keyes, 2011) 

 Manchester verkorte kwaliteit van leven meting (MANSA-16) (Van Nieuwenhuizen, 

Schene, & Koeter, 2000) 

 Symptom questionnaire 48 (SQ-48) (Carlier et al., 2015) 

 Measurement in de addiction for triage and evaluation –module : middelen: verlangen 

(MATE-Q1) (Schippers, et al., 2011). 

 Nederlandse empowerment vragenlijst (NEV) (Boevink, Kroon, & Giesen, 2009) 

 Consumer quality index (CQi) (Wijngaarden, Meije, Oskam, & Kok, 2009) 

 Een vragenlijst zelf ontworpen aan de hand van de Recovery oriented practices index 

(ROPI) (Hendriksen-Favier, Van Rooijnen, & Rijkaart, 2010) 

Per meetinstrument zal de keuze worden toegelicht. In tabel 11 en 12 worden de getoetste 

criteria per gekozen meetinstrument beschreven. 

Middelengebruik 

De Measurement in de addiction for triage and evaluation module 1 (MATE 1) wordt door 

SBG verplicht gesteld om bij cliënten af te nemen aan het begin en aan het einde van de 

behandeling. De MATE heeft een goed interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (Baert, 2008). De 

MATE 1 is een vragenlijst met als doel om het gebruik van alcohol, psychoactieve stoffen, 

nicotine en gokken in kaart te brengen. Per middel worden de dagen van gebruik, de 
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Tabel 11 

Psychometrische Kwaliteiten Meetinstumenten 

Instrument Wat wordt gemeten Betrouwbaarheid Validiteit Aantal 
items 

Verkrijgbaar in 
Telepsy 

Normgroep Bron 

CQI-k   Klanttevredenheid - - 19 Ja Nee (Wijngaarden, Meije, 
Oskam, & Kok, 
2009) 

MATE 
module1 
en Q1  

Middelengebruik 
(module 1) en 
verlangen (module 
Q1) 

Goede interbeoordelaars 
betrouwbaarheid. 

Gevoelig voor 
verandering en 
goede 
predictieve 
validiteit in 
Duitse 
populatie. 

49 
(middelen-
gebruik) 
5 
(verlangen) 

Ja Nee (Baert, 2008;Küfner, 
Buchholz, 
Lindenmeyer, Kraus, 
& Rist, 2009) 

NEV Empowerment De interne consistentie is goed. 
Chronbachs alfa: 0.93 (totaal), 
0.806 (professionele hulp), 0.868 
(social steun), 0.891 (eigen 
wijsheid), 0.735 (erbij horen), 
0.735 (zelfmanagement), 0.814 
(betrokken leefgemeenschap). 

Goede 
concurrente 
validiteit. Niet 
overtuigende 
discriminerende 
validiteit. 

40 Nee Nee (Boevink, Kroon, & 
Giesen, 2009) 

SQ-48 Psychopathologie 
en functioneren. 

De intere consistentie is goed. 
Chronbachs alfa: 0.97 (totaal), 
0.93 (stemming), 0.92 (angst), 
0.89 (somatische klachten), 0.89 
(cognitieve klachten), 0.91 
(sociale fobie), 0.84 (agorafobie), 
0.78 (vijandigheid), 0.90 
(vitaliteit/optimisme), 0.78 
(werk/studie). 

Goede 
convergente en 
divergente 
validiteit. 

48 Ja Ja: een algemene 
normgroep, een 
normgroep met 
mannen en vrouwen 
uit de algemene 
populatie en een 
normgroep mannen 
en vrouwen uit de 
patiënten populatie. 

(Carlier et al., 2012) 

MANSA-
16 

Kwaliteit van leven. 
 

De interne consistentie is 
voldoende (chronbachs alfa: 0.74) 
tot goed (cronbachs alf:a 81). 
 

Goede 
convergente, 
discriminante 
en divergente 
validiteit. 

16 Ja Nee (Baert, 2008; 
Beljouw & Verhaak, 
2010) 

MHC-SF Positieve geestelijke De interne consistentie is goed. Goede 14 Ja Ja: een algemene (Lamers, Westerhof, 
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gezondheid. 
 

Chronbachs alfa: 0.89 (totaal), 
0.74 (sociaal welbevinden), 0.83 
(emotioneel welbevinden), 0.83 
psychologisch welbevinden. De 
test-hertest betrouwbaarheid voor 
de totaalschaal is 0.65, zowel na 3 
als na 9 maanden. De test-hertest 
betrouwbaarheid voor emotioneel 
welbevinden is na 3 maanden 
0.52 en na 9 maand 0 .46, voor 
sociaal welbevinden na 3 
maanden na 9 maanden 0.47, en 
voor psychologisch welbevinden 
na 3 maanden 0.45 en na 9 
maanden 0.53. Analyeses o.b.v. 
de item respons theorie laten zien 
dat het instrument stabiel is over 
tijd. 

convergente en 
discriminante 
validiteit. 

normgroep, een 
mannen en vrouwen 
normgroep, 
normgroep met 
verschillende 
leeftijdsgroepen: 18-
29, 30-49, 50-64, 
65+. De normen zijn 
nog niet beschikbaar 
in Telepsy. 

Bohlmeijer, ten 
Klooster, & Keyes, 
2011) 
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Tabel 12 

Uitkomstmaten die in de Meetinstrumenten aan Bod Komen 

 Uitkomstmaat CQI  
(klant-
tevredenheid) 

MATE-1 
(middelen 
gebruik) 

MATE Q1 
(verlangen) 

NEV 
(empower-
ment) 

SQ-48 
(psychopathologie 
en functioneren) 

MANSA-16 
(kwaliteit van 
leven) 

MHC-SF 
(positieve 
geestelijke 
gezondheid) 

Ontworpen 
vragenlijst  
(herstelgerichte 
bejegening) 

1 Gezondheid (vitaliteit, 
veerkracht, afname 
psychopathologie, gezonde 
omgang met ziekte) 

    X X X  

2 Met plezier, welbevinden       X  
3 Kwaliteit van het cliëntsysteem    X  X X  
4 Participatie in samenleving    X   X  
5 Gevoel van veiligheid    X  X   
6 Omgang met emoties, sterke 

kanten, inzicht krijgen in gedrag 
en ander gedrag aanleren 

   X   X  

7 Empowerment, zelfmanagement    X     
8 Verslaving, recidive  X X      
9 Betrokkenheid zorgsysteem bij de 

behandeling 
        

10 Subjectieve ervaring van de 
ondersteunende rol van de 
behandelaren 

   X    X 

11 Intrinsieke motivatie    X    X 
12 Gestructureerde en zinvolle 

dagbesteding 
   X X X   

13 Financieel management      X   
14 Toekomstperspectief, hoop, 

zingeving, acceptatie verleden 
   X   X  

15 Klanttevredenheid X       X 
16 Deskundigheids-bevordering*         
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hoeveelheid en de jaren met regelmatig gebruik geïnventariseerd. De MATE 1 is beschikbaar 

via telepsy en bestaat uit 49 items. 

Positieve geestelijke gezondheid 

De Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) meet positieve geestelijke gezondheid 

en heeft de volgende subschalen: emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden (Lamers 

et al., 2011). Emotioneel welbevinden bestaat uit de levenstevredenheid, interesse in het leven 

en gevoelens van geluk en tevredenheid. Psychologisch welbevinden richt zich op het 

optimaal functioneren van een persoon en bestaat uit de volgende onderdelen: zelfacceptatie, 

persoonlijke groei, doel in het leven, omgevingsbeheersing, autonomie en positieve relaties. 

Sociaal welbevinden is het sociale functioneren van een persoon in termen van hun 

maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke inbedding. Het bestaat uit: sociale 

acceptatie, sociale actualisatie, sociale contributie, sociale coherentie en sociale integratie 

(Westerhof & Keyes, 2010).  

 De MHC-SF heeft 14 items. In het instrument komen 6 van de 16 uitkomstmaten van de 

Skuul aan bod (zie tabel 14). Er wordt gevraagd met een zespuntschaal in welke mate iemand 

afgelopen maand een gevoel had. De resultaten kunnen worden vergeleken met 

normgegevens gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Het 

instrument is verkrijgbaar via telepsy.  

  Er is overwogen om de verschillende soorten welbevinden met verschillende 

instrumenten te meten om te zorgen voor meer verdieping en informatie. Vanwege de criteria 

‘weinig items’ en ‘meerdere uitkomsten binnen een instrument’ is ervoor gekozen om de 

verschillende soorten welbevinden met één instrument te meten.  

Kwaliteit van leven 

De MANSA is een multidimensionele vragenlijst en meet het kwaliteit van leven. Het meet de 

tevredenheid over werk, huisvesting, gezondheid, vrije tijd, financieën, relaties en veiligheid 

op een zevenpuntsschaal. Er zijn nog geen normgegevens beschikbaar (Baert, 2008).  

  Naast de MANSA is de EuroQol-5d (EQ-5d) overwogen. Deze bestaat uit 5 items over 

mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/klachten en stemming (Scende, Oppe, & 

Devlin, 2007). De MANSA sluit beter aan bij de uitkomstmaten van de Skuul. De MANSA is 

in tegenstelling tot de EQ-5d op Telepsy verkrijgbaar. De interne consistente en de 

convergente, disciminerende en divergente validiteit zijn goed (Baert, 2008). Ook de EQ-5d is 

een betrouwbaar en goed gevalideerd meetinstrument (Ecende, et al., 2007). Ondanks dat de 

MANSA meer items heeft dan de EQ-5d is er voor de MANSA gekozen vanwege de betere 
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aansluiting met de uitkomstmaten van de Skuul en de verkrijgbaarheid van de MANSA op 

Telepsy.  

Psychopathologie en functioneren 

De Symptom Questionnaire (SQ-48) meet de psychopathologie en het functioneren. Het 

bestaat uit de volgende schalen vijandigheid, agorafobie, angst, cognitieve klachten, 

depressie, somatische klachten, sociale fobie, vitaliteit/optimisme en werk/studie. De SQ-48 

bestaat uit 48 items die gescoord worden op een vijfpuntsschaal van nooit tot zeer vaak. Er 

zijn drie normgroepen beschikbaar: een algemene normgroep, een normgroep voor 

mannen/vrouwen uit de algemene populatie en een normgroep voor mannen/vrouwen uit de 

patiënten populatie. 

  De interne consistentie en convergente en divergente validiteit zijn goed (Carlier et al., 

2015). Naast de SQ-48 zijn de Outcome Questionnaire 45 (OQ-45), de Symptom Checklist 

(SCL-90) en de Brief Symptom Inventory (BSI) overwogen. De OQ-45, de SCL-90 en BSI 

hebben voldoende tot goede psychometrische eigenschappen (Beljouw & Verhaak, 2010). 

Alle vier de instrumenten zijn verkrijgbaar via Telepsy. De SCL heeft veruit de meeste items. 

De SQ-48, OQ-45 en de BSI-53 zijn vergelijkbaar qua aantal items. Wanneer gekeken wordt 

naar de subschalen van de instrumenten (zie tabel 13) zien we dat alle vier de instrumenten 

psychopathologie meten. De SQ-48 onderscheidt zich doordat deze de subschalen 

vitaliteit/optimisme en werk/studie bevat. De SQ-48 meet in tegenstelling tot de andere drie 

meetinstrumenten geen relationele aspecten. Omdat relationele aspecten in andere 

vragenlijsten aan bod komen (MHC-SF, MANSA en NEV) en de vitaliteit/optimisme schaal 

niet, is ervoor gekozen om de SQ-48 te gebruiken. 

Tevens is overwogen om de Vita-16 te gebruiken. Dit instrument meet de drie kerndimensies 

van vitaliteit: energie, veerkracht en motivatie. Omdat dit instrument (nog) niet in Telepsy 

verkrijgbaar is en omdat met de SQ-48 meerdere uitkomstmaten worden gemeten, is er voor 

gekozen om dit instrument niet te gebruiken. Wellicht zou dit nog een aanvulling in de 

toekomst kunnen zijn. 
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Tabel 13 
Subschalen SQ-48, OQ-45, SCL-90 en BSI-53 (Beljouw & Verhaak, 2010). 

SQ-48 OQ-45 SCL-90 BSI-53 

Vijandigheid 

Agorafobie 

Angst 

Cognitieve klachten 

Depressie 

Somatische klachten 

Sociale fobie 

Vitaliteit/Optimisme 

Werk/studie 

Symptomatische distress 

Interpersoonlijke relaties 

Sociale rol 

Hostiliteit 

Agorafobie 

Angst 

Insufficiëntie van 

denken en handelen 

Depressie 

Somatische klachten 

Wantrouwen en inter-

persoonlijke sensitiviteit 

Slapeloosheid  

Hostiliteit 

Angst 

Fobische angst 

Cognitieve problemen 

Depressieve stemming 

Somatische klachten 

Interpersoonlijke gevoeligheid 

Paranoïde gedachten 

Psychoticisme 

 

Verlangen 

De MATE-Q1 kan beschouwd worden als een maat voor de ernst van de verslaving. Het 

instrument bestaat uit 5 items met een vier puntschaal. De items gaan in op het verlangen van 

de cliënt naar een middel (Schippers et al., 2011).  

Ook de andere onderdelen van de MATE zijn overwogen. De MATE 1 wordt, zoals eerder 

beschreven, ook gebruikt. De MATE 2: indicaties voor een psychiatrisch consult, de MATE 

3: verslavingsbehandelgeschiedenis, de MATE 6: persoonlijkheid en de MATE ICN: ICF 

core set and need for care zijn niet gekozen omdat dit geen uitkomstmaten zijn voor de Skuul 

en dus niet gestructureerd gemeten hoeven te worden. Mogelijk kunnen de MATE 1, 3 en 6 

wel aanvullende instrumenten zijn die, indien de hulpverleners dit nodig achten, kunnen 

worden toegepast. De MATE 4: middelen afhankelijkheid en misbruik is niet gekozen omdat 

cliënten die op de Skuul verblijven al een detox zijn ondergaan. Wanneer zij middelen 

gebruiken moeten zij vertrekken van de Skuul. Het heeft dan ook geen zin om dit te meten. 

Door te meten met de MATE Q1 kan men wel zicht krijgen op de ernst van de verslaving. De 

MATE 5: lichamelijke klachten en de MATE Q2: depressie, angst en stress zijn niet gekozen 

omdat deze zaken al in andere vragenlijsten aan bod komen.  

Empowerment 

In telepsy is geen instrument aanwezig dat empowerment of zelfmanagement meet. De 

Nederlandse Empowerment Vragenlijst meet de mate van empowerment (Boevink, et al., 

2009). Bij empowerment gaat het ‘om processen waarbij de betrokkene de identiteit en 
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eigenwaarde hervindt en het leven in eigen hand neemt’ (Van Hoof, Geelen, Van Rooijen, 

Boevink, & Kroon, 2004). De NEV bestaat uit 40 items met een vijf puntschaal. Het heeft de 

volgende subschalen: professionele hulp, sociale steun, eigen wijsheid, erbij horen, 

zelfmanagement en een betrokken leefgemeenschap. Er zijn nog geen normen beschikbaar. 

De interne consistentie in de concurrente validiteit zijn goed. De discriminerende validiteit is 

niet overtuigend (Boevink, et al., 2009).  

  Naast de NEV is de HOOP vragenlijst (van Gestel-Timmans, van den, Bogaard, 

Brouwers, Herth, & Nieuwenhuizen, 2010) overwogen. Het instrument bestaat uit 12 vragen 

en de betrouwbaarheid is adequaat. Tevens is de Utrechtse Coping Lijst (UCL) overwogen. 

Dit instrument meet verschillende copingsstijlen. Omdat zowel de HOOP vragenlijst als de 

UCL niet het construct empowerment meten, ze meten slechts zaken die met empowerment te 

maken hebben, is ervoor gekozen om deze instrumenten niet te gebruiken maar voor de NEV 

te kiezen. De HOOP vragenlijst zou ook gebruikt kunnen worden om de uitkomstmaat 

‘toekomstperspectief, hoop, zingeving, acceptatie verleden’ te meten. Omdat dit aspect ook in 

andere vragenlijst aan bod komt is er voor gekozen om de HOOP niet structureel te gebruiken 

als ROM meting. Zowel de HOOP als de UCL zouden eventueel aanvullend gebruikt kunnen 

worden wanneer de hulpverleners dit nodig achten.  

Klanttevredenheid 

De Consumer Quality Index kort (CQI-k) wordt vanaf 2016 verplicht gesteld om de 

klantbeleving te meten (Toelichting inkoop 2016 specialistische GGZ, 2015). De CQi-k is een 

verkorte versie van de CQi en is gericht op de ervaring van cliënten binnen de kortdurende 

ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. Het is een algemene cliënten 

enquete. De CQi-k bestaat uit de subschalen bejegening door de behandelaar, informatie over 

de behandeling, vervulling hulpwensen, bereikbaarheid van de behandelaar en 

keuzemogelijkheden. Er wordt antwoord gegeven binnen verschillende categorieën: ja/nee, 

multiple choice en een cijfer (1-10) (Wijngaarden, Meije, Oskam, & Kok, 2009). 

Herstelondersteunende zorg 

De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument dat bedoeld is om 

herstelondersteunende zorg in kaart te brengen (Hendriksen-Favier, Van Rooijnen, & 

Rijkaart, 2010). De ROPI kan gebruikt worden om herstelgerichte zorg te monitoren. Het 

resultaat kan gebruikt worden voor verbeterplannen. De ROPI bestaat uit verschillende 

interviews met cliënten en medewerkers en uit een inzage van documenten. Er vindt scoring 

en verslaglegging plaats. De ROPI gaat in op de volgende onderwerpen: tegemoet komen aan 
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basale zorgbehoeftes, breed aanbod van diensten, sociale contacten en participatie, 

medezeggenschap en participatiemogelijkheden, zorg gebaseerd op de mogelijkheden van de 

cliënt, cliëntgerichtheid en keuzemogelijkheden, zelfbepaling van de cliënt en focus op herstel 

en ervaringsdeskundigheid (Hendriksen-Favier, et al., 2010). 

  Voor de uitkomstmaten ‘subjectieve ervaring van de ondersteunende rol van de 

behandelaren’ en ‘betrokkenheid zorgsysteem bij de behandeling’ kan geen geschikte 

vragenlijst worden gevonden. Er is daarom besloten om een vragenlijst te ontwikkelen aan de 

hand van de ROPI. Hierbij is gebruik gemaakt van de onderwerpen zorg gebaseerd op de 

mogelijkheden van de cliënt, zelfbepaling van de cliënt en focus op herstel en 

ervaringsdeskundigheid van de ROPI (zie tabel 14 en bijlage). Er wordt gebruikt gemaakt van 

een vijf puntschaal. Tevens is er een optie n.v.t. omdat deze vragenlijst ook 3 en 6 maanden 

na de behandeling wordt afgenomen. Deze vragenlijst kan gebruikt worden om de 

ondersteunende rol van de behandelaren en de betrokkenheid van het zorgsysteem bij de 

behandeling te monitoren en te verbeteren. Het is van belang dat bij deze nieuwe, afgeleide 

schaal validatie onderzoek wordt uitgevoerd. 

Tabel 14 

Items Vragenlijst Ondersteunende Rol Behandelaren en Betrokkenheid Zorgsysteem  

 Items 
1 Ik kan zelf beslissingen nemen in het dagelijks leven en over mijn toekomst. 
2 De hulpverleners stimuleren dat ik zelf beslissingen neem in het dagelijks leven en in de toekomst. 
3 Er zijn geen regels of gewoontes van de hulpverlener die mij belemmeren om zelf de regie te houden. 
4 Ik heb veel te zeggen over mijn woonomgeving (zelf bezoek mogen ontvangen, een ei bakken, beslissen 

over de inrichting van mijn kamer etc.). 
5 Ik kan zelf kiezen hoe ik mijn dag doorbreng.  
6 Ik kan kiezen van welke hulpverlener ik begeleiding wil. 
7 Ik kan kiezen aan welke onderdelen van het programma ik mee doe. 
8 De begeleiding heeft aandacht voor mijn wensen en behoeften.  
9 De begeleiding heeft aandacht voor mijn kwaliteiten. 
10 De begeleiding straalt hoop en optimisme uit. 
11 Er wordt tijd voor mij genomen en naar mij geluisterd. 
12 De begeleiding ondersteunt mij bij het ontwikkelen van een positieve kijk op mijzelf. 
13 De begeleiding ondersteunt mij met het krijgen en onderhouden van contacten buiten de instelling, zoals 

welzijnswerk, gemeente, arbeidsreïntegratiebureaus of onderwijsinstellingen. 
14 De begeleiding stimuleert mij om deel te nemen aan activiteiten buiten de instelling, zoals 

(sport)verenigingen, buurthuizen etc. 
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Deskundigheidsbevordering 

Deskundigheidsbevordering wordt vooral door medewerkers bepaald. De Skuul zou dit 

kunnen evalueren wanneer ook de effecten van de behandeling worden besproken (5 keer per 

jaar). Er wordt dan overlegd hoe de deskundigheidsbevordering de afgelopen maanden is 

gegaan en er worden nieuwe plannen gemaakt om deze (indien nodig) te verbeteren.  

3.3.2 Evaluatie- en verbeter cyclus 

Uitkomstmaten 

Uit tabel 12 blijkt dat met de gekozen meetinstrumenten alle uitkomstmaten, die zijn 

opgesteld door de behandelaren en de bestuurder, worden gemeten. Sommige uitkomstmaten 

zijn onderdeel van één overkoepelend concept: financieel management is bijvoorbeeld een 

onderdeel van kwaliteit van leven. Het komt ook voor dat een uitkomstmaat deel uit maakt 

van verschillende overkoepelende concepten: zo komt de kwaliteit van het cliëntsysteem aan 

bod wanneer empowerment, de positieve geestelijke gezondheid en het kwaliteit van leven 

worden gemeten. 

  De Skuul zou zich daarom niet alleen op de specifieke uitkomstmaat kunnen richten 

maar voornamelijk op op de hoofdconstructen die de vragenlijsten meten. Dit zijn 

klanttevredenheid, middelengebruik, verlangen, empowerment, psychopathologie en 

functioneren, kwaliteit van leven, positieve geestelijke gezondheid en een herstelgerichte 

bejegening (zie tabel 15). Deze constructen geven de wetenschappelijke benaming weer van 

de tijdens de focusgroep genoemde uitkomstmaten. Naast op testniveau, kan er gekeken 

worden op subschaal niveau. 

Meetmomenten 

Aan de hand van de uitkomsten van de focusgroep en de verschillende constructen die door de 

vragenlijsten worden gemeten is onderzocht hoe vaak deze dient te worden gemeten. Er zijn 

vijf meetmomenten: 

1. Aan het begin van de behandeling. 

2. In het midden van de behandeling. 

3. Aan het eind van de behandeling. 

4. 3 maanden follow up. 

5. 6 maanden follow up. 
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De CQi-k, NEV, SQ-48, MHC-SF, MANSA en vragenlijst herstelondersteunende zorg dienen 

op elk meetmoment te worden afgenomen (zie tabel 15). De MATE 1 en de MATE Q1 dienen 

op meetmomenten 1, 3, 4 en 5 te worden afgenomen. Hierbij wordt dus de meting in het 

midden van de behandeling overgeslagen. De gehele testbatterij is in totaal 200 items. De 

testbatterij zonder de MATE 1 en MATE Q1 is 146 items. De behandelaren vragen de 

cliënten om de ROM in te vullen. Alle instrumenten, op de NEV en de vragenlijst 

herstelondersteunende zorg na, kunnen via Telepsy worden afgenomen
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Tabel 15 
Meetinstrumenten en Meetmomenten 

Meetinstrument Te meten construct: Subschalen Aanvang 
behandeling 

Midden 
behandeling 

Einde 
behandeling 

3 maanden 
follow up 

6 maanden 
follow up 

CQ-index Klanttevredenheid Bejegening door de behandelaar X X X X X 
Informatie over de behandeling 
Vevulling hulpwensen 
Bereikbaarheid van de behandelaar 
Keuzemogelijkheden 

MATE 1 Middelengebruik Alcohol X  X X X 
Psychoactieve stoffen 
Nicotine 
Gokken 

MATE Q1 Verlangen  X  X X X 
NEV Empowerment Professionele hulp X  X X X X 

Sociale steun 
Eigen wijsheid 
Erbij horen 
Kwetsbaarheidsmanagement 
Betrokken leefgemeenschap 

SQ-48 Psychopathologie en 
functioneren 

Vijandigheid X  

 

X X X X 
Agorafobie 
Angst 
Cognitieve klachten 
Depressie 
Somatische klachten 
Sociale fobie 
Vitaliteit/optimisme 
Werk/studie 

MANSA Kwaliteit van leven  X X X X X 
MHC-SF Positieve geestelijke 

gezondheid 
Emotioneel welbevinden X X X X X 
Psychologisch welbevinden 
Sociaal welbevinden 

Ontworpen vragenlijst  Herstelgerichte bejegening  X X X X X 
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Verbetering 

Verbetering zal plaatsvinden aan de hand van hoe dit tijdens de focusgroep met de 

behandelaren en de bestuurder is besproken (zie paragraaf 4.3): 

  Op cliëntniveau wordt de ROM gekoppeld aan het behandelplan. De resultaten van de 

ROM worden door de behandelaren gegeven aan de cliënt. De regie wordt bij de cliënt gelegd 

doordat deze bepaalt of en met wie hij de resultaten bespreekt. De behandelaren monitoren en 

begeleiden dit proces. 

  Op instellingsniveau bespreken de behandelaren en de bestuurder vijf keer per jaar met 

elkaar de geaggregeerde resultaten van de ROM. Verbeterplannen worden opgesteld aan de 

hand van de resultaten en de missie. De effecten van de behandeling bij de Skuul worden op 

een wetenschappelijke manier in kaart gebracht. Eén keer per jaar worden de resultaten van de 

ROM gepresenteerd aan het comité van aanbeveling waar de verschillende andere 

stakeholders aan deelnemen. Verbeterplannen worden besproken en opgesteld. Eén keer per 

jaar brengt de Skuul een rapport uit naar de cliëntenraad. 

  Om zich extern te verantwoorden gaan de Skuul door met het implementatie traject 

van Stichting Benchmark GGZ (SBG). Zij zijn hierbij verplicht de CQi en de MATE 1 aan te 

leveren. Ook kunnen zij overwegen of zij de MANSA-16 en de SQ-48 aan willen leveren. 

 
Figuur 4 

Structuur Routine Outcome Improvement (ROI) bij de Skuul.
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3.3.3 Samenvatting resultaten onderzoeksvraag 3 

De derde onderzoeksvraag is: : ‘Hoe zou Routine Outcome Improvement (ROI) er bij de 

Skuul uit kunnen zien?’ 

  De uitkomstmaten die de ROM zou kunnen meten zijn klanttevredenheid (CQi), 

middelengebruik (MATE-1), verlangen (MATE-Q1), empowerment (NEV), 

psychopathologie en functioneren (SQ-48), kwaliteit van leven (MANSA), positieve 

geestelijke gezondheid (MHC-SF) en een herstelgerichte bejegening (vragenlijst gebaseerd op 

de ROPI). Alle uitkomstmaten, op middelengebruik en verlangen na, worden op vijf 

momenten gemeten. De uitkomstmaten worden aan het begin van de behandeling, in het 

midden van de behandeling, aan het einde van de behandeling, 3 maanden na de behandeling 

en 6 maanden na de behandeling gemeten. Bij de uitkomstmaten middelengebruik en 

verlangen vinden alle metingen, behalve de meting in het midden van de behandeling plaats. 

De NEV en de vragenlijst die gebaseerd is op de ROPI zijn niet beschikbaar in Telepsy en 

zullen dus op papier worden ingevuld. De overige vragenlijsten zijn wel beschikbaar in 

Telepsy. 

  De resultaten van de metingen zullen gebruikt gaan worden voor het meten van het 

behandeleffect en voor het gebruik door behandelaren en cliënten. De behandelaren en de 

bestuurder evalueren vijf keer per jaar de uitkomsten van de behandeling met elkaar. De 

cliëntenraad krijgt één keer per jaar een rapport. Ook worden één keer per jaar de resultaten 

van de behandeling aan het comité van aanbeveling gepresenteerd en wordt er gekeken naar 

verbetermogelijkheden. De meetinstrumenten en uitkomsten gaan gekoppeld worden aan het 

behandelplan van de cliënten en de missie van de Skuul. De cliënten krijgen na het invullen 

van de meetinstrumenten de uitkomsten. De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de cliënt, 

deze bepaalt wat zij met de uitkomsten doet. 

  De voor- en nameting van de CQi en de MATE-1 dienen te worden aangeleverd aan 

SBG. De voor- en nameting van de MANSA-16 en de SQ-48 kunnen, indien de Skuul dit 

wenst, worden aangeleverd aan SBG. 
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4. Discussie 

De ROM van de Skuul is niet afgestemd op de behandeling en wordt nu slechts gebruikt voor 

benchmarking. De Skuul wil de ROM op een manier gaan inzetten waarbij er voortdurende 

verbetering van de behandeling plaatsvindt. Het op deze manier inzetten van de ROM heeft 

drie doelen: evaluatie en verbetering van individuele behandelingen, verbetering van de 

behandeling op basis van de geaggregeerde gegevens en het afleggen van externe 

verantwoording aan de stakeholders. Om dit doel te bereiken zijn er drie onderzoeksvragen 

geformuleerd. Aan de hand van interviews, een bijeenkomst met het klankbord van de Skuul, 

een focusgroep en een literatuuronderzoek zijn deze vragen beantwoord. In dit hoofdstuk 

worden de hoofdconclusies van het onderzoek genoemd. De oude ROM wordt met de nieuwe 

ROI vergeleken. Daarnaast worden een aantal kritische kanttekeningen en sterke punten van 

dit onderzoek besproken. Tot slot volgen een aantal aanbevelingen voor de praktijk en de 

wetenschap. 

4.1 Conclusie 

Huidige ROM en evaluatiestructuur 

De ROM wordt op dit moment niet gestructureerd gebruikt om te evalueren en te verbeteren, 

terwijl dit wel het kernelement is van de ROM (De Beurs & Emmelkamp, 2014). De ROM 

wordt bij de Skuul slechts gebruikt ter externe verantwoording. Evaluatie op clïentniveau 

wordt gedaan tijdens het MDO en de casuïstiek bespreking en gebeurt niet aan de hand van 

meetinstrumenten. Evaluatie op behandelingsniveau vindt plaats met het kwaliteitssysteem 

NEN. Dit systeem gaat in op processen van de behandeling en niet op de inhoud van de 

behandeling. De voornaamste negatieve punten, volgens cliënten en behandelaren, van de 

huidige ROM zijn dat deze niet aansluit bij de behandeling van de Skuul en dat de cliënt niet 

genoeg in de ROM kwijt kan.Uit de literatuur blijkt dat therapeuten vooral geïnteresseerd zijn 

in hoe zij tot gunstige therapieresultaten kunnen komen en hoe zij negatieve therapieresultaten 

kunnen begrijpen (Wells, et al., 2007). 

Uitkomstmaten, meetmomenten en terugkoppeling 

De Skuul heeft de volgende stakeholders: cliënten, verwijzers, verzekeraars, het klankbord, 

Stichting Benchmark GGZ en de behandelaren.  

  Tijdens interviews en een bijeenkomst met het klankbord wordt aan cliënten, een 

verwijzer, een verzekeraar en het klankbord gevraagd naar uitkomstmaten, meetmomenten en 
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terugkoppeling van de resultaten. Een netwerk hebben en autonoom zijn/zelfmanagement zijn 

uitkomstmaten die door al deze stakeholders worden genoemd. Een gestructureerde en 

zinvolle dagbesteding, fit en gezond en financieel management wordt door bijna al deze 

stakeholders als uitkomstmaat genoemd. Cliënten noemen in tegenstelling tot de andere 

stakeholders het geloof in jezelf als uitkomstmaat. De verzekeraar noemt de meeste evaluatie 

uitkomstmaten zoals een cyclus waarbij de ROM onderdeel is van de behandeling, evidence 

based werken, nazorg en het behandelplan. Uit de literatuur blijkt dat beleidsmakers, in 

tegenstelling tot therapeuten, uitkomstmaten prefereren die gericht zijn op evaluatie (Wells, et 

al., 2007). De verwijzer noemt geen evaluatie uitkomstmaten maar uitkomstmaten die zich 

richten op therapieuitkomsten zoals: een netwerk hebben en onderhouden en financieel 

management. Het klankbord noemt in tegenstelling tot de andere stakeholders kennis over het 

herstelproces, kwaliteit van leven en het realiseren van zichzelf gestelde doelen als 

uitkomstmaten. Tijdens de focusgroep definiëren de behandelaren en de bestuurder aan de 

hand van een geformuleerde missie en de uitkomstmaten van de andere stakeholders de 

definitieve uitkomstmaten. Deze uitkomstmaten komen voor een groot deel overeen met de 

uitkomstmaten van de andere stakeholders, maar er zijn ook verschillen. De behandelaren en 

de staf noemen een aantal uitkomstmaten die niet door de andere stakeholders zijn benoemd: 

een gevoel van veiligheid, de betrokkenheid van het zorgsysteem en de subjectieve ervaring 

van de ondersteunende rol van de behandelaren. De behoeften van stakeholders kunnen 

tegenstrijdig zijn (Boswell, et al., 2015). Bij de Skuul lijken de meningen over de 

uitkomstmaten niet tegenstrijdig te zijn, maar elkaar aan te vullen. 

  Uit de interviews en de bijeenkomst met het klankbord blijkt dat cliënten, de 

verwijzer, de verzekeraar en het klankbord voor de ROM niet slechts een voor- en nameting 

willen. Zij willen dat er meer en flexibel gemeten wordt. In de literatuur wordt er ook wel 

gesproken van Routine Outcome Monitoring. Ook vinden zij het belangrijk dat er 

terugkoppeling van de resultaten plaatsvindt aan de cliënt. SBG geeft een aantal richtlijnen 

voor wanneer de metingen plaats moeten vinden en met wat voor instrumenten. De 

behandelaren en de bestuurder formuleren o.b.v. de behoefte van de andere stakeholders en 

hun eigen behoefte per uitkomstmaat het aantal meetmomenten. Deze meetmomenten zijn: 

aan het begin van de behandeling, in het midden van de behandeling, aan het einde van de 

behandeling, drie maanden follow up en zes maanden follow up. Elke uitkomstmaat wordt 

minimaal op drie meetmomenten gemeten. Tijdens de focusgroep zijn de behoeften op het 

gebied van de evaluatiestructuur met de behandelaren besproken.  
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Evaluatie en verbetering op cliëntniveau 

Op cliëntniveau wil de behandelaren de ROM gaan koppelen aan het behandelplan. De 

uitkomsten worden gedeeld met cliënten wanneer een meting heeft plaatsgevonden. De regie 

wordt hierbij zoveel mogelijk bij de cliënt gelegd doordat deze in de eerste plaats bepaalt wat 

hij met de uitkomsten doet bijv. de uitkomsten met een behandelaar of met andere cliënten 

bespreken. De behandelaren monitoren dit proces en begeleiden de cliënt. Uit de literatuur 

blijkt dat bij de HSK groep, dit is een landelijke ggz organisatie voor zowel generalistische 

basis-ggz als specialistische-ggz, er een geïntegreerde aanpak is op het gebied van de ROM 

(Verbraak, Theuws, & Verdellen, 2015). Dit houdt in dat er om de vijf behandelzittingen, 

gestructureerd wordt gewerkt met evaluatiemomenten tussen de behandelaar en de cliënt. Er 

worden voor deze zittingen vragenlijsten afgenomen bij de cliënt. Deze metingen bevatten een 

algemene ernstmaat, een stoornisspecifieke klachtenlijst en een maat voor de therapeutische 

relatie. Tijdens het evaluatiemoment bestudeert de therapeut samen met de cliënt de 

uitkomsten. Onderwerpen die aan bod komen zijn de ernst van de problematiek t.o.v. het 

begin van de behandeling, de vooruitgang, stagnatie of achteruitgang van de cliënt wordt 

besproken en de redenen die hier mogelijk aan ten grondslag liggen. Tevens wordt besproken 

of de scores volgens de cliënt de werkelijkheid weergeven. Na elk evaluatiemoment vindt een 

rapportage plaats aan de verwijzer (Verbraak, et al., 2015). Doordat de Skuul de regie bij de 

cliënt neerlegt, is het evaluatiemoment de verantwoordelijkheid van de cliënt, waarbij deze 

bepaald met wie en op welke manier dit moment plaatsvindt. Het is hierbij belangrijk dat de 

cliënt de uitkomsten van de meting op een dergelijke manier ontvangt dat deze begrijpt wat de 

uitkomsten inhouden. Mogelijk zou de Skuul erover na kunnen denken om, net als bij de HSK 

groep, de verwijzer op een gestructureerde manier op de hoogte te houden van de voortgang 

van de behandeling. 

Evaluatie en verbetering op instellingsniveau 

 Op instellingsniveau willen de behandelaren en de bestuurder van de Skuul de behandeling 

evalueren en verbeteren. De effecten van de behandeling dienen op een systematische manier 

te worden gemeten. Vijf keer per jaar bespreken de behandelaren en de bestuurder de 

uitkomsten van de ROM met elkaar en worden verbeterplannen gemaakt aan de hand van de 

missie. Eén keer per jaar worden de resultaten gepresenteerd aan het comité van aanbeveling, 

hierbij wordt ook gekeken naar wat er gedaan kan worden om de behandeling te verbeteren. 

De cliëntenraad wordt één keer per jaar op de hoogte gebracht van de resultaten. Daarnaast 

vindt externe verantwoording plaats via Stichting Benchmark GGZ (SBG). Uit de literatuur 
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blijkt dat bij de eerder genoemde HSK groep, de uitkomstmeting van cliënten wordt 

besproken tijdens werkbegeleiding, teambesprekingen en beleidsvergaderingen (Verbraak, et 

al., 2015). Hierbij is het uitgangspunt dat ieder de wens heeft om beter te worden als 

behandelaar, maar dat je daarvoor wel moet weten waar je staat. Hierbij wordt er vanuit 

gegaan dat behandelaren, om dit uitgangspunt te bereiken, 4 stadia doorlopen: 1) De data 

kloppen niet, er is sprake van ongeloof. 2) De data klopt misschien, maar er is geen probleem. 

3) De data klopt, er is een probleem, maar het is niet ons probleem. 4) De data is betrouwbaar, 

er kan een probleem uit blijken, dit is een probleem van de behandelaar die er wat aan gaat 

doen. Door nadrukkelijk te blijven communiceren over de doelstellingen van het 

kwaliteitssysteem kunnen deze stadia worden doorlopen (Verbraak, et al., 2015). De Skuul 

dient zich bewust te zijn van deze stadia en hierop te participeren. 

Routine Outcome Improvement 

De volgende meetinstrumenten zijn gekozen aan de hand van de vooraf opgestelde criteria en 

de behoeften van de stakeholders: CQi-k (klanttevredenheid), MATE 1 (middelengebruik), 

MATE Q1 (verlangen), NEV (empowerment), SQ-48 (psychopathologie en functioneren), 

MHC-SH (positieve geestelijke gezondheid) en MANSA-16 (kwaliteit van leven). Tevens is 

een vragenlijst geconstrueerd op basis van de ROPI om de herstelgerichte bejegening van de 

hulpverleners te evalueren. De CQi-k en de MATE 1 zijn verplichte meetinstrumenten en 

dienen aangeleverd te worden aan SBG. De SQ-48 en de MANSA-16 kunnen ook 

aangeleverd worden aan SBG, dit is niet verplicht. Vanuit GGZ Nederland zijn aanbevelingen 

over de domeinen waarin een meting moet plaatsvinden in de verslavingszorg. Dit zijn de 

domeinen: ernst problematiek, middelengebruik, symptomen, dagelijks functioneren en 

kwaliteit van leven (GGZ Nederland). Opvallend is dat de GGZ Nederland aanbeveelt om 

voornamelijk psychische klachten en beperkingen te meten. Echter is het, volgens het 

tweecontinuamodel niet afdoende om slechts psychische klachten en beperkingen te meten. 

Volgens dit model zijn psychopathologie en positieve geestelijke gezonheid twee 

verschillende indicatoren van geestelijke gezondheid en vullen zij elkaar aan. Om een 

volledig beeld te krijgen van iemand geestelijke gezondheid dienen dus ook positieve 

geestelijke gezondheid te worden gemeten (Keyes, 2005). Doordat de Skuul ook de Mental 

Health Continuum Short Form zal gebruiken als ROI instrument zal een volledig beeld 

worden verkregen van de geestelijk gezondheid van cliënten. Daarnaast onderscheidt de 

Skuul zich door empowerment en herstelgerichte zorg te meten. In het visiedocument van 

2009 heeft GGZ Nederland uitgesproken dat ‘herstel’ een leidend principe zou moeten zijn in 
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de zorg (GGZ Nederland, 2009). Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van 

een nationale herstelschaal die specifiek geschikt is voor Routine Outcome Measurement 

doeleinden (GGZ Nederland, 2013). Mogelijk zou, wanneer deze vragenlijst is voldoende 

gevalideerd, de Skuul kunnen overwegen om deze te gebruiken. 

  Aan de hand van de behoeften van de stakeholders en de constructen die de 

vragenlijsten meten is door de onderzoeker bepaald wanneer de vragenlijsten worden 

afgenomen. De gehele testbatterij wordt bij aanvang van de behandeling, aan het einde van de 

behandeling, 3 maanden follow up en 6 maanden follow up afgenomen. In het midden van de 

behandeling wordt de MATE 1 (middelengebruik) en MATE Q1 (verlangen) niet afgenomen. 

Uit de literatuur blijkt dat het aantal meetmomenten per GGZ instelling verschillend is. Zo 

vind het bij de HSK groep na elke 5 sessies een meting plaats (Verbraak, et al., 2015), maar 

zijn er ook studies bekend waarbij er bij elke sessie wordt gemeten (Lamert, et al., 2005; 

Hawkins, et al., 2004; Whipple, et al., 2003). Stichting Benchmark GGZ vraagt slechts om 

een voor- en nameting. Bij de Skuul wordt de ROI teruggekoppeld aan de stakeholders. Er 

worden verbeterplannen gemaakt, op zowel cliënt- als instellingsniveau, zoals besproken in de 

vorige paragraaf. 

4.2 De oude ROM en de nieuwe ROI 

In deze paragraaf wordt getracht de oude ROM en nieuwe ROI van de Skuul te vergelijken 

met als doel conclusies te trekken over de het bij de ROI afwezig zijn van de negatieve punten 

van de ROM en aanwezig zijn van positieve punten, genoemd door behandelaren en cliënten. 

  Cliënten en behandelaren noemen een aantal kritiekpunten over de huidige ROM. De 

ROM sluit niet aan bij de behandeling van de Skuul. Bij de behandeling van de Skuul staan 

empowerment en zelfmanagement centraal. Ook zijn gezondheid, hoop, zingeving, relaties en 

een positief zelfbeeld belangrijke aspecten van de behandeling (Van Veen, 2015). Uit het 

onderzoek blijkt dat deze aspecten van de behandeling, tijdens de focusgroep, als de volgende 

uitkomstmaten zijn benoemd: 1) gezondheid (vitaliteit, veerkracht, afname psychopathologie, 

gezonde omgang met ziekte) 2) toekomstperspectief, hoop, zingeving, acceptatie verleden 3) 

kwaliteit van het cliëntsysteem. Een positief zelfbeeld zou kunnen vallen onder: Omgang met 

emoties, sterke kanten, inzicht krijgen in gedrag en ander gedrag aanleren of 

toekomstperspectief, hoop, zingeving, acceptatie verleden. Echter is het dus niet benoemd als 

specifieke uitkomstmaat tijdens de focusgroep.  

  Een tweede kritiekpunt was dat cliënten niet genoeg in de ROM kwijt konden. In de 

nieuwe ROI komen meer meetinstrumenten voor en zijn er meer verschillende meetdomeinen 
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dan in de oude ROM. Deze meetdomeinen weerspiegelen wat de stakeholders zien als 

indicatoren van herstel. Echter is aan cliënten niet gevraagd wat zij kwijt zouden willen in de 

ROM, maar wat zij denken dat indicatoren zijn van herstel. Het is dus mogelijk dat er 

onderwerpen in de nieuwe ROM missen, die zij wel kwijt hadden gewild.  

  De instrumenten van de vorige ROM waren volgens de behandelaren niet eenduidig te 

interpreteren en taalkundig zwak. In de nieuwe ROI was het echter de noodzaak om de 

MATE-1 toe te voegen. Deze was immers verplicht. Ook is de MATE-Q1 weer toegevoegd.  

Bij de overige toegevoegde instrumenten is er gelet op de betrouwbaarheid en validiteit. Voor 

de behandelaren is deze informatie ook beschikbaar in tabel 13. Op deze manier werd ernaar 

gestreeft om instrumenten van goede kwaliteit te leven.  

 Een kritiekpunt van een behandelaar was dat de ROM als te lang wordt ervaren. De 

gehele testbatterij van de nieuwe ROI bestaat uit 200 items. De oude testbatterij van de ROM 

was 115 items bij de voormeting en 131 items bij de nameting. Een criteria bij de selectie van 

de meetinstrumenten was dat de meetinstrumenten niet te lang moesten zijn. Echter is de 

overweging gemaakt tussen alle meetinstrumenten aan bod komen of een korte testbatterij. 

Hierbij is voor het eerste gekozen om tegemoet te komen aan de behoeften van de 

stakeholders.  

  Door een cliënt werd aangegeven dat bij het antwoord geven in de ROM te weinig 

nuance kon worden aangebracht. Op de MATE-1 en de CQ-i (verplicht) na kan er bij de 

geselecteerde meetinstrumenten met minimaal een vier puntschaal antwoord worden gegeven 

(en maximaal vijfpuntsschaal). Op deze manier kan er nuance worden aangebracht in de 

antwoorden. Tevens werd door een behandelaar aangegeven dat de ROM niet aansluit bij het 

kwaliteitsmanagementsysteem NEN. De NEN gaat niet in op de inhoud van de behandeling, 

maar op processen eromheen. Er is daarom in dit onderzoek voor gekozen om niet in te gaan 

op de NEN.  

  Tot slot werd aangegeven dat de ROM indruist tegen de werkwijze van de Skuul 

waarbij zelfmanagement en empowerment centraal staan. De oplossing die hiervoor tijdens de 

focusgroep werd aangedragen is dat de cliënt zelf beslist wat deze met de resultaten van de 

ROM doet. Echter dient een behandelaar wel de cliënt te vragen om de ROM in te vullen en 

deze op zo’n manier te geven aan de cliënt dat deze begrijpt wat de resultaten betekenen. Het 

is dus nog steeds de vraag in hoeverre zelfmanagament en empowerment hierbij centraal 

staan. Wel staan empowerment en zelfmanagement meer centraal in de nieuwe ROI dan in het 

oude ROM systeem bij de Skuul. 

  De behandelaren en cliënten noemden ook een aantal positieve punten over de huidige 
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ROM. Deze zijn ook van toepassing op de nieuwe ROI: door te meten wordt informatie 

verkregen, de ROM maakt de behandelaren er bewust van hoever een cliënt in de behandeling 

is en er wordt gevraagd naar het gebruik en de gemoedstoestand van de cliënt. 

4.3 Kritische en goede punten van het onderzoek 

Er zijn een aantal kritische en goede punten van dit onderzoek. Voor een succesvolle 

implementatie is het belangrijk dat bij de implementatie van de ROM rekening wordt 

gehouden met de behoeften van de verschillende stakeholders (Fixsen, et al., 2005). Een sterk 

punt van dit onderzoek is dan ook dat de behoeften van zes stakeholders zijn geïnventariseerd. 

Een kritische kanttekening valt hierbij te plaatsen dat te discussiëren valt of alle behoeften 

voldoende zijn meegenomen en of de ontworpen ROI werkelijk de behoeften van de 

verschillende stakeholders weergeeft. Per stakeholdergroep hadden meer interviews kunnen 

plaatsvinden. Dit geldt voornamelijk voor de verwijzer en de verzekeraar. Omdat in de 

klankbordgroep ook een verwijzer aanwezig was is deze mening ook meegenomen. Echter 

was de verzekeraar uit de klankbordgroep dezelfde waarbij een interview heeft 

plaatsgevonden. Deze verzekeraar is het meest betrokken bij de Skuul. Mogelijk had een 

andere verzekeraar andere behoeften. Daarnaast hebben de deelnemers aan de focusgroep 

(behandelaren en bestuurders) de uiteindelijke uitkomstmaten gekozen. Hierbij zijn niet alle 

uitkomstmaten van de overige stakeholders meegenomen.  

  Toch is er bewust voor bovengenoemde aanpak gekozen. Bij de implementatie van de 

ROM wordt een gecombineerde top-down en bottom up aanpak geprefereerd boven een 

gehele top-down – of bottom up aanpak (Nugter & Buwalda, 2012). Door eerst de behoeften 

van de verschillende stakeholders te inventariseren, deze te bespreken met de behandelaren en 

de bestuurder en hun behoeften te formuleren, meetinstrumenten te zoeken waarin de 

uitkomsten aan bod komen en de hoofdconstructen die deze meetinstrumenten meten te 

gebruiken als uitkomstmaten van de Skuul was er in dit onderzoek sprake van een 

gecombineerde top-down en bottom up aanpak. Bij de laatste stap, de hoofdconstructen die de 

meetinstrumenten meten gebruiken als uitkomstmaten van de Skuul, is een kritische 

kantteking te plaatsen. Er had ook voor gekozen kunnen worden om, per door de 

behandelaren en bestuurder gedefinieerde uitkomstmaat, een meetinstrument te zoeken. 

Echter waren er dan in totaal 16 verschillende meetinstrumenten. Dit is praktisch gezien niet 

haalbaar. Als nadeel van de huidige ROM werd namelijk ook genoemd dat deze te lang is. Er 

is daarom besloten om te kiezen voor instrumenten die meerdere uitkomsten meten. Dit houdt 

echter in dat er niet geheel vastgehouden kan worden aan de meetmomenten die de 
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behandelaren en de bestuurder per uitkomstmaat hebben bepaald. Een andere kritische 

kanttekening die bij de meetinstrumenten geplaatst kan worden is het niveau waarop de 

uitkomstmaten die de behandelaren en de bestuurder hebben geformuleerd worden gemeten. 

Zo wordt empowerment gemeten door de score van alle items van de NEV bij elkaar op te 

tellen en is financieel management slechts één item van de MANSA-16. Er is in 

samenwerking met de behandelaren en de bestuurder niet gekeken of bepaalde uitkomstmaten 

onderdeel zijn van elkaar of dat er mogelijk beter een hoofdconstruct gemeten kan worden. 

De onderzoeker heeft deze keuzes nu gemaakt. Dit zou mogelijk nog geëvalueerd kunnen 

worden met de behandelaren en de bestuurder om te onderzoeken of deze uitkomstmaten nog 

voldoen aan hun behoeften.  

  Een ander kritisch punt is dat de interviews zijn geanalyseerd door één onderzoeker. 

Dit kan invloed hebben gehad op de betrouwbaarheid. 

  Tot slot had het zoeken naar vragenlijsten systematischer kunnen plaatsvinden. Er is 

nu gezocht aan de hand van telepsy. Wanneer hier geen geschikte vragenlijst gevonden kon 

worden werden aanvullende meetinstrumenten gezocht door te zoeken op diverse 

zoekmachines. Mogelijk zijn hierdoor geschikte meetinstrumenten niet aan bod gekomen. Een 

sterk punt van het onderzoek is dat gezocht is naar meetinstrumenten die goed aansluiten bij 

de behandeling. Op deze manier kan de ROM worden gebruikt om verklaringen te vinden 

voor een behandeleffect, zoals de ernst van de verslaving. Een sterk punt van dit onderzoek is 

dat er niet alleen gezocht is naar evaluatiematen, maar ook naar factoren die 

therapieuitkomsten kunnen verklaren. Dit gebeurt ook in het ‘Leuvens Systematische Case-

study Protocol. Het beeld dat door dit protocol geschetst wordt voor de therapeut wordt daar 

als informatief ervaren (Stinckens, et al., 2012). 

4.4 Aanbevelingen voor de Skuul 

Aan de hand van dit onderzoek en ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 

ROM worden een aantal aanbevelingen gedaan aan de Skuul.  

1. Meerdere meetmomenten en de uitkomsten van de ROM bestuderen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de behoefte van de stakeholders is dat er minimaal drie 

meetmomenten plaatsvinden. Ook uit ander onderzoek blijk het belang van structureel 

meten. Slechts 4 % van de psychotherapeuten identificeren cliënten die niet voldoende 

vooruitgaan of achteruit gaan (Hannan, et al., 2005). De eerste aanbeveling is dan ook 

om meerdere keren te meten gedurende de behandeling en deze uitkomsten ook te 

bestuderen. Omdat de gekozen meetinstrumenten aansluiten bij de behandeling en de 
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behoeften van de stakeholder geven deze inzicht in behandelprocessen. Door meerdere 

keren te meten en de resultaten te bestuderen kan het niet voldoende vooruitgaan of zelf 

achteruitgaan van een cliënt op tijd worden geïdentificeerd.  

2. Feedback geven aan behandelaren en cliënten 

Aansluitend op de eerste aanbeveling blijkt uit dit onderzoek dat de behoefte van de 

verschillende stakeholders is dat er terugkoppeling plaats vindt aan cliënten. Uit 

onderzoek blijkt dat het geven van feedback aan cliënten en behandelaren positieve 

behandeleffecten heeft (Anker, et al., 2009; Hawkins, et al., 2004; Lambert, et al., 2005). 

De tweede aanbeveling is om structureel feedback te geven aan cliënten, de 

behandelaren en andere stake holders over de resultaten van de behandeling. Om de 

behandelaren te ondersteunen met het maken van beslissingen op basis van de resultaten 

van de metingen zouden de meetinstrumenten gekoppeld kunnen worden aan een 

beslisboom. Uit onderzoekt blijkt dit nog meer positieve effecten te hebben dan het geven 

van feedback (Whipple et al., 2003). Er kunnen, in overleg met of op initiatief van de 

cliënt, plannen worden opgesteld om het behandelresultaat van de cliënt te verbeteren. Het 

MDO en de casuïstiekbespreking zouden momenten kunnen zij waarop uitkomsten van 

behandelingen worden besproken. Daarnaast kunnen er plannen worden opgesteld, met de 

behandelaren en andere stakeholders, om de behandeling in zijn geheel te verbeteren. Ook 

zou de cliëntenraad niet alleen de resultaten van de metingen kunnen lezen, maar zouden 

zij ook mee kunnen denken hoe de effecten van de behandeling verbeterd kunnen worden. 

3. Zorgvuldig benchmarken 

Een doel van de ROM is benchmarking. Een aantal instrumenten die gekozen zijn kunnen 

dienen als aanlevermateriaal voor SBG. Van Os et al. (2012) stelt dat de ROM vooral 

geschikt is voor behandeling en niet als benchmarking vanwege methodologische 

problemen. De derde aanbeveling om een beslissing te maken over inhoudt van 

benchmarking: welke gegevens worden wel en welke gegevens worden niet in de 

benchmark betrokken. Bij deze beslissing spelen de belangen van alle stakeholders een 

rol. Tevens dienen de therapeuten goed ingelicht te worden over wat precies met deze 

gegevens gebeurt. Er kan angst en wantrouwen ontstaan bij therapeuten wanneer hen niet 

duidelijk is wat er met de resultaten gebeurt en of zij op deze resultaten beoordeeld 

worden (Boswell, et al., 2015). Bij het benchmarken dient rekening gehouden te worden 

met de richtlijnen van Stichting Benchmark GGZ (SBG). 
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4. Training behandelaren 

Dit onderzoek schetst de grote lijnen voor de ROM en evaluatiestructuur bij de Skuul. 

Omdat uitkomsten niet automatisch tot verbeteringen in de behandeling leiden dienen 

therapeuten hierin getraind te worden (Van Der Feltz-Cornelis, et al., 2014; Stinckens, et 

al., 2012). De aanbeveling aan de Skuul is: de hulpverleners die gaan werken met de 

ROI dienen hierin getraind te worden.  

5. Kosten en andere evaluatiematen 

Het kostenaspect van kwaliteitsmanagement is niet aan bod gekomen tijdens dit 

onderzoek, terwijl dit wel een belangrijk aspect is van uitkomstenmanagement (Walburg, 

2003). Daarnaast zijn uitkomstmaten die de verzekeraar noemde niet meegenomen in de 

ROI. Deze uitkomstmaten zijn: evidence based werken, nazorg, behandelplan, 

terugkeerkosten, wachttijden en een cyclus waarbij de ROM wordt teruggekoppeld, ROM 

als onderdeel van de behandeling. Dit zijn wel belangrijke uitkomstmaten omdat de 

verzekeraar bij het inkopen van zorg de Skuul beoordeeld op deze uitkomstmaten, omdat 

dit volgens de verzekeraar indicatoren zijn van goede zorg (Handboek indicatoren GGZ, 

2015; Toelichting inkoop 2016 specialistische GGZ, 2015). De laatste aanbeveling aan 

de Skuul is om kosten, evidence based werken, nazorg, behandelplan, 

terugkeerkosten, wachttijden en een cyclus waarbij de ROM wordt teruggekoppeld, 

ook systematisch te meten, evalueren en verbeteren en te includeren in de ROI. 

4.5 Suggesties voor verder onderzoek 

In deze paragraaf worden een aantal suggesties gedaan voor wetenschappelijk onderzoek op 

het gebied van de ROM en de ROI.  

1. Effecten van de ROI 

Er is nog weinig bekend over de effecten van een ROI die is ontworpen aan de hand van 

de behoeften van de verschillende stakeholders van een instelling en die aansluit bij de 

behandeling. Er zou onderzocht kunnen worden of een ROM en evaluatiestructuur die op 

deze manier is ontworpen invloed heeft op het behandeleffect en cliënttevredenheid. Ook 

zou er gedacht kunnen worden aan het welzijn van de cliënten en behandelaren. 

2. Normgegevens en psychometrische eigenschappen meetinstrumenten 

Bij instrumenten zoals de MANSA-16 en de NEV missen normgegevens. Om meer 

betrouwbare conclusies te trekken zou onderzoek gedaan kunnen worden om deze 

normgegevens te verkrijgen. Tevens zijn er niet veel psychometrische eigenschappen van 

de MATE bekend. Ook hier zou onderzoek naar gedaan kunnen worden. 
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3. Korte vragenlijsten 

De ROM zou gebruikersvriendelijker zijn wanneer deze uit minder items bestaat. De 

Mental Health Continuum Short Form (14 items) is bijvoorbeeld de Nederlandse en 

verkorte versie van de Mental Health Continuum Long Form (40 items) (Lamers, et al., 

2011). Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar een verkorte versie van de 

Nederlandse Empowerment Vragenlijst (40 items). 

4. Betrouwbaar benchmarken 

Er worden op dit moment vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van benchmarking 

vanwege methodologische problemen (Van Os, et al., 2012). Er zou onderzocht kunnen 

worden of en zo ja hoe benchmarking op een betrouwbare manier kan plaatsvinden. 

De Skuul gebruikt Routine Outcome Measurement slechts voor benchmarking. Door middel 

van dit onderzoek werd beoogd een evaluatiestructuur te ontwikkelen waarbij de continue 

verbetering van de behandeling centraal staat. Het kernelement van de ROM diende weer naar 

voren te komen namelijk: dat de therapeut, en mogelijk ook de patiënt, feedback krijgen over 

de voortgang van de behandeling om tijdig te detecteren of de behandeling op koers ligt (De 

Beurs & Emmelkamp, 2014) en deze te gebruiken voor de verbetering van behandeleffecten. 

Door de in dit onderzoek geselecteerde instrumenten, die aansluiten bij de behandeling, te 

gebruiken is de Skuul in staat om behandelprocessen te meten die zij en de andere 

stakeholders belangrijk vinden. Wanneer zij de resultaten systematisch gebruiken om op 

individueel en instellingsniveau de behandeling te verbeteren en ter externe verantwoording is 

het doel bereikt:  

Van ROM naar ROI!   
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Bijlage 1: Interviewschema behandelaren 
Semi gestructureerd interview. 

Introductie  

Ik ga je vandaag interviewen. Dit interview maakt deel uit van mijn onderzoek naar een 
evaluatiestructuur bij de Skuul. Dit traject bestaat eruit verschillende onderdelen. Ten eerste 
zal ik een aantal behandelaren interviewen over hoe de evaluatie structuur er nu uitziet. Ten 
tweede zal ik een aantal cliënten, verzekeraars en verwijzers interviewen over welke 
uitkomstmaten zij belangrijk vinden en hoe zij vinden dat een evaluatie structuur eruit zou 
moeten zien. Ten derde zullen er twee bijeenkomsten met de behandelaren plaatsvinden 
waarin wordt besproken welke doelen de Skuul heeft, welke uitkomstmaten hierbij horen en 
hoe een evaluatie infrastructuur eruit zou kunnen zien (hierbij wordt rekening gehouden met 
de input van cliënten, verzekeraars en verwijzers). Vervolgens zal ik op zoek gaan naar de 
juiste meetinstrumenten. Dit interview zal dus voornamelijk gaan over welke vragenlijsten nu 
worden afgenomen, hoe er het ROMen nu gebeurd en hoe de evaluatiestructuur er nu uitzoek. 

Ik zou dit gesprek graag willen opnemen door middel van een audio opname. Met behulp van 
deze audio opname zal ik het interview uitwerken en analyseren. Deze gegevens zullen 
anoniem verwerkt worden. Vind je dit goed?  

Vragen naar informed consent. 

Heb je verder nog vragen? 

Vragen 

ROM 

 Welke instrumenten worden op dit moment gebruikt voor de ROM? 
 Hoe komt het dat deze instrumenten hiervoor zijn uitgekozen? 
 Wat vind je goede aspecten aan de instrumenten van de ROM? 
 Wat vind je minder goede aspecten aan de instrumenten van de ROM? 
 Hoe vindt het ROM proces plaats? 

o Hoeveel meetmomenten zijn er en wanneer vinden deze plaats? 
o Krijgt iedere cliënt dezelfde meetinstrumenten, zo niet waarop wordt de keuze 

dan gebaseerd? 
o Waar en hoe vult de cliënt de vragenlijsten in? 
o Hoeveel tijd kost dit ongeveer? 
o Hoe vindt de scoring plaats? 
o Wat gebeurt er met de resultaten van de ROM? 

 Worden deze teruggekoppeld aan 
cliënten/behandelaren/verzekeraars/verwijzers/familie? 

 Wat vind je goed aan hoe het ROM proces nu plaatsvindt? 
 Wat vind je minder goed aan hoe het ROM proces nu plaatsvindt? 



61 
 

Overige instrumenten 

 Welke instrumenten worden er naast de ROM gebruikt? 
 Wat is het doel van het gebruik van deze instrumenten? 
 Hoe komt het dat deze instrumenten hiervoor zijn uitgekozen? 
 Wat vind je goede aspecten aan deze instrumenten? 
 Wat vind je minder goede aspecten aan de instrumenten van de ROM? 
 Hoe vindt het meetproces plaats? 

o Hoeveel meetmomenten zijn er en wanneer vinden deze plaats? 
o Waar en hoe vult de cliënt de vragenlijsten in? 
o Hoeveel tijd kost dit ongeveer? 
o Hoe vindt de scoring plaats? 
o Wat gebeurt er met de resultaten van de instrumenten? 

 Wat vind je goed aan hoe het gebruik van meetinstrumenten nu plaatsvindt? 
 Wat vind je minder goed aan hoe het gebruik van meetinstrumenten nu plaatsvindt? 

Evaluatie infrastructuur 

 Hoe ziet de evaluatiestructuur van de Skuul er nu uit? 
 Wat vind je goede aspecten van de huidige evaluatiestructuur? 
 Wat vind je minder goede aspecten van de huidige evaluatiestructuur? 

Afsluiting 

Dit was de laatste vraag van het interview. Ik wil je bedanken voor je deelname aan dit 
interview. De resultaten van dit onderzoek zullen besproken worden tijdens de bijeenkomsten 
met de behandelaren. 
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Bijlage 2: Interviewschema bestuurder 
Semi gestructureerd interview 

Introductie  

Ik ga je vandaag interviewen over een aantal onderwerpen die te maken hebben met hoe het 
uitkomstenmanagement bij de Skuul er nu uitzoek en hoe deze er in de toekomst uit kan gaat 
zien. 

Vragen naar informed consent. 

Ik zou dit gesprek graag willen opnemen door middel van een audio opname. Met behulp van 
deze audio opname zal ik het interview uitwerken en analyseren. Vind je dit goed? Heb je 
verder nog vragen? 

Vragen 

Stichting benchmarking, telepsy en medicore 

 Hoe wordt telepsy op dit moment gebruikt? 
 Hoe zou je willen dat telepsy in de toekomst gebruikt gaat worden? 
 Wat wordt de rol van stichting benchmark in de toekomst? 
 Wat wordt de rol van medicore in de toekomst? 

Uitkomstenmanagement 

 Wat wordt er op dit moment met de uitkomsten van de ROM en andere vragenlijsten 
gedaan? 

 Hoe vaak wordt dit gedaan? 
 Worden uitkomsten teruggekoppeld aan cliënten/behandelaren? Zo ja, hoe wordt dit 

gedaan? 
 Wat zou je in de toekomst willen doen met de uitkomsten van de ROM en andere 

vragenlijsten? 

Verzekeraars 

 Wat voor informatie wisselt de Skuul uit met verzekeraars? 
 Hoe vaak gebeurt dit? 
 Op welke manier gebeurt dit? 
 Hoe komt het dat er voor deze manier gekozen is? 
 Ben je tevreden over de manier waarop het nu gebeurt? 
 Welke dingen zou je anders willen en hoe zou dit eruit zien? 

Verwijzers 

 Wat voor informatie wisselt de Skuul uit met verwijzers? 
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 Hoe vaak gebeurt dit? 
 Op welke manier gebeurt dit? 
 Hoe komt het dat er voor deze manier gekozen is? 
 Ben je tevreden over de manier waarop het nu gebeurt? 
 Welke dingen zou je anders willen en hoe zou dit eruit zien? 

Afsluiting 

Dit was de laatste vraag van het interview. Ik wil je bedanken voor je deelname aan dit 
interview. 
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Bijlage 3: Interviewschema cliënten 
Semi gestructureerd interview. 

Introductie  

Mijn naam is .... Ik ben op dit moment bezig met de master positieve psychologie en 
technologie aan de universiteit Twente. Dit interview maakt deel uit van mijn 
masteronderzoek. Kun je je herinneren dat je in het begin van de behandeling een vragenlijst 
hebt ingevuld? Het doel van mijn onderzoek is om een structuur bij de Skuul te ontwerpen 
waarbij er verschillende uitkomstmaten gemeten worden op verschillende momenten. 
Vervolgens worden de uitkomsten voor verschillende dingen gebruikt. Ten eerste kan het 
gebruikt worden om de behandeling aan te passen wanneer dit voor een bewoner nodig is. 
Ten tweede kan het gebruikt worden om de behandeling bij de Skuul in zijn algemeenheid te 
verbeteren. Ten derde kan het gebruikt worden ter verantwoording voor verzekeraars en 
verwijzers. Tijdens dit interview komt aan bod hoe je ervaring is met dingen die gemeten 
worden en hoe je dit in de toekomst zou willen zien.  

Ik zou dit gesprek graag willen opnemen door middel van een audio opname. Met behulp van 
deze audio opname zal ik het interview uitwerken en analyseren. Deze gegevens zullen 
anoniem verwerkt worden. Vind je dit goed?  

Vragen naar informed consent. 

Heb je verder nog vragen? 

Vragen 

Huidige ROM 

Je hebt aan het begin van de behandeling een vragenlijst via de computer. Hoe vond je dit? 

o Wat vond je goed aan de vragen? 
o Wat vond je minder goed aan de vragen? 
o Vond je zaken overbodig? 
o Heb je zaken gemist? 
o Is het resultaat van de vragenlijst aan je teruggekoppeld? 

 Zo ja, hoe gebeurde dit en hoe vond je dit? Had dit volgens jou anders 
gekund? 

 Zo nee, had je hier wel behoefte aan? En hoe zou dit dan volgens jou 
moeten gebeuren? 

Overige instrumenten 

 Heb je naast de vragenlijst aan het begin van de behandeling ook andere vragenlijsten 
ingevuld? 

o Zo ja:  
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 Waar ging deze vragenlijst over 
 Wat vond je goed aan de vragen? 
 Wat vond je minder goed aan de vragen? 
 Is het resultaat van de vragenlijst aan je teruggekoppeld? 

 Zo ja, hoe gebeurde dit en hoe vond je dit? Had dit volgens jou 
anders gekund? 

 Zo nee, had je hier wel behoefte aan? En hoe zou dit dan 
volgens jou moeten gebeuren? 

o Zo nee: 
 Had je hier wel behoefte aan en zo ja waar had je precies behoefte aan? 

 

Uitkomstmaten 
De volgende vragen gaan over waar je volgens jou aan kan zien/merken dat iemand herstelt 
is. 

 Wanneer denk je dat een bewoner voldoende hersteld is? Wat merk je op de volgende 
gebieden: 

o Dagelijks leven (huis en omgeving 
o Financieel gebied 
o Werk/educatie/scholing 
o Relaties 
o Welzijn 
o Gezondheid 
o Vrije tijd 
o Spiritualiteit 

 Stel dat we de zaken die je net noemden zouden kunnen meten zodat we in kaart 
kunnen brengen hoe het herstelproces verloopt: 

o Wanneer en hoe vaak zouden we dat moeten meten? 
o Hoe zouden deze gegevens gebruikt kunnen worden? 

 Zou je inzicht willen hebben in de resultaten van de resultaten van de in kaart 
gebrachte aspecten? 

o Zo ja: 
  Hoe vaak zou je dit willen? 
 Hoe zou je dit willen? Schriftelijk/behandelaren etc. 
 Hoe denk je dat dit inzicht je zou helpen met je herstel? 

o Zo niet: 
 Hoe komt het dat je dit niet wil? 

Afsluiting 

Dit was de laatste vraag van het interview. Ik wil je bedanken voor je deelname aan dit 
interview. Mocht je behoefte hebben om de resultaten van dit interview te ontvangen dan kan 
dat. Ik zal dan zorgen dat je deze schriftelijk ontvangt. Wil je dit? 
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Bijlage 4: Interviewschema 
verwijzer/verzekeraar 
Semi-gestructureerd interview 

Introductie 

Mijn naam is ... en ik ga u vandaag interviewen over de evaluatiestructuur van de Skuul. U 
heeft een mail ontvangen met daarin informatie maar ik zal het toch nog even kort toelichten. 

Ik ben bezig met mijn scriptie voor de master positieve psychologie en technologie. Het doel 
van mijn scriptie is om een evaluatie infrastructuur te ontwikkelen die aan behandelaren en 
cliënten van de Skuul inzicht geeft in de voortgang van de behandeling en die ook dient ter 
verantwoording van externe partijen. Ook moet deze evaluatie infrastructuur dienen al 
Routine Outcome Monitoring. Deze infrastructuur heeft drie doelen: de behandeling 
aanpassen voor de bewoner wanneer dit nodig is, de behandeling bij de Skuul in zijn 
algemeenheid verbeteren en ter verantwoording voor verzekeraars en verwijzers. 

Dit interview zal gaan over welke uitkomstmaten u belangrijk vindt en over uw ideeën over 
hoe zo’n infrastructuur eruit zou kunnen zien. Het duurt ongeveer een uur. Ik zou dit gesprek 
graag willen opnemen door middel van een audio opname. Met behulp van deze audio 
opname zal ik het interview uitwerken en analyseren. Deze gegevens zullen anoniem verwerkt 
worden. 

Vragen naar informed consent. 

Heeft u nog vragen? 

Uitkomstmaten 

Ik zou het eerst met u willen hebben over de uitkomstmaten van de evaluatiestructuur. Dit zou 
ik willen doen aan de hand van een casus. Deze casus is door de behandelaren van de Skuul 
opgesteld en geeft een beeld van de cliënten van de Skuul. 

Lees casus voor. 

 Wanneer denk je dat een bewoner voldoende hersteld is? Wat merk je op de volgende 
gebieden: 

o Dagelijks leven (huis en omgeving 
o Financieel gebied 
o Werk/educatie/scholing 
o Relaties 
o Welzijn 
o Gezondheid 
o Vrije tijd 
o Spiritualiteit 
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 Welke aspecten zouden er gemeten moeten worden om te bepalen hoe het 
herstelproces van de cliënt verloopt? 

 Welke aspecten zouden er gemeten moeten worden om de behandeling van de Skuul 
te kunnen verbeteren? 

 Welke aspecten zouden er gemeten moeten worden ter verantwoording van 
verzekeraars en verwijzers? 

Evaluatiestructuur 

 Hoe vaak denkt u dat voorgaande aspecten gemeten moeten worden? 
 Op welke momenten denkt u dat voorgaande aspecten gemeten moeten worden? 
 Dienen deze resultaten teruggekoppeld te worden aan de cliënten? Zo ja, hoe vaak en 

op welke manier? 
 Dienen deze resultaten teruggekoppeld te worden binnen de behandelaren van de 

Skuul? Zo ja, hoe vaak en op welke manier? 
 Dienen deze resultaten teruggekoppeld te worden naar verzekeraars? Zo ja, hoe vaak 

en op welke manier? 

Afsluiting 

Dit was de laatste vraag van het interview. Ik wil u bedanken voor je deelname aan dit 
interview. Mocht u behoefte hebben om de resultaten van dit interview te ontvangen dan kan 
dat. Ik zal dan zorgen dat u deze ontvangt. Wilt u dit? 
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Bijlage 5: Informed consent 
Beste deelnemer aan dit onderzoek, 

 

U bent gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek naar de evaluatiestructuur van de Skuul, 
herstelondersteunende verslavingszorg, te den Hoorn op Texel. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door ... in het kader de master Positieve Psychologie en Technologie aan de 
universiteit Twente.  

Het doel van dit onderzoek is dat een evaluatie infrastructuur wordt ontwikkeld die aan de 
behandelaren en cliënten inzicht geeft in de voortgang van de behandeling. Dit geeft 
management, behandelaren en cliënten continue feedback over de effecten van de 
behandeling zodat continue verbetering van de behandeling mogelijk is. Deze evaluatie 
infrastructuur dient aan te sluiten op de bestaande registratie en rapportage binnen de Skuul 
op een manier die bruikbaar is als instrument voor Routine Outcome Monitoring. Ook dient 
de evaluatie infrastructuur als basis voor een externe verantwoording richting overheden en 
verzekeraars. 

Vragen omtrent voorgaande zullen aan u worden gesteld door middel van een semi-
gestructureerd interview. Uw antwoorden zullen worden vastgelegd door middel van een 
audio opname. Deze antwoorden worden alleen gebruikt voor het uitschrijven en analyseren 
van het interview en zullen niet aan derden verstrekt worden. 

U kunt op ieder moment het interview stop zetten en de toestemming intrekken. Wanneer u na 
het onderzoek nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met .... 

 

Ik heb dit formulier gelezen en stem hier mee in, 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------            ------------------------------------------- 

Datum      Handtekening participant 
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Bijlage 6: Casus 
Cliënt (71) meldde zich bij De Skuul aan ivm verslavingsproblematiek. De verslaving heeft 

zich bij cliënt als een rode draad door zijn leven afgetekend, al van jongs af aan (ca 20 jaar). 

Cliënt had reeds 30 opnames gehad, maar verviel telkenmale terug in gebruik. Qua 

middelengebruik stond alcohol centraal, maar cliënt was ook bekend met cocaïne- en 

amfetaminegebruik. Tijdens de intakeprocedure heeft er ruim aandacht bestaan voor het 

‘leefprobleem’ van cliënt in relatie tot zijn verslaving om te kunnen wegen of De Skuul kon 

aansluiten bij de hulpvraag van cliënt. Temeer daar De Skuul een instelling is voor alcohol- 

medicijn en gokverslaving. 

  Tijdens zijn opname viel de heimelijkheid van cliënt op en ook de eigenwijze inslag 

maakte dat er soms moeilijk tot cliënt leek door te dringen. Door cliënt veelvuldig te 

confronteren met zijn gedrag kon hij uiteindelijk de insteek vinden om hier aan te werken. 

Een voorbeeld hiervan was de manier waarop hij omging en sprak over zijn vrouw en dochter. 

Cliënt verviel hierin constant op betrekkingsniveau terwijl hij hierdoor voorbij ging aan het 

(voorstelbare) wantrouwen aan de kant van zijn vrouw. Procesmatig leek gedurende de 

behandeling niet veel te ontstaan bij cliënt, echter in de laatste fase van zijn behandeling was 

hierin een duidelijke kentering zichtbaar. 

  Cliënt is nu ruim een jaar uitgestroomd bij De Skuul en weet tot op heden zijn 

abstinentie te waarborgen. Hij zoekt nog regelmatig de weg naar De Skuul op de 

terugkomdagen en maakt dan zaken waar hij tegenaan loopt bespreekbaar. 
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Bijlage 7: Protocol focusgroep 
Programma: 

10.00 uur tot 12.00 uur: 

 Inleiding: wat is het doel van dit onderzoek en deze focusgroep? 
 Formuleren missie. Er wordt door de behandelaren antwoord gegeven op de volgende 

vraag: waarom bestaat de Skuul? Antwoorden worden geïntegreerd tot een missie. 
Deze wordt genoteerd op een flipover. 

 Uitkomstmaten worden door de behandelaren benoemt aan de hand van de missie en 
de uitkomsten die door de andere stakeholders zijn genoemd. Deze worden genoteerd 
op een flipover. 

12.00 uur tot 13.00 uur: pauze. 

13.00 uur tot 15.30 uur: 

 Per uitkomstmaat wordt gediscussieerd hoe vaak deze gemeten dient te worden. Dit 
wordt genoteerd op een flipover. 

 Er wordt besproken waar de resultaten van de ROM voor gebruikt gaan worden, of en 
op welke manier er terugkoppeling plaatsvindt aan behandelaren en cliënten, hoe de 
ROM ingezet gaat worden om een evaluatiecyclus op gang te brengen en hoe externe 
verantwoording plaats gaat vinden. 
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Bijlage 8: Vragenlijst ondersteunende rol 
behandelaren 
Naam: 
Datum van invullen: 

De volgende vragen gaan over de ondersteunende rol van de behandelaren en de 
betrokkenheid van instellingen buiten de Skuul. Lees iedere uitspraak zorgvuldig en 
omcirkel het cijfer dat het best weergeeft in welke mate je het eens bent met de 
uitspraak. Onderaan de pagina is er ruimte voor opmerkingen. 

  Hele- 
maal  
niet 

Een 
beetje 

Nogal Erg Heel 
erg 

 

1 Ik kan zelf beslissingen nemen in het dagelijks leven 
en over mijn toekomst. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

2 De hulpverleners stimuleren dat ik zelf beslissingen 
neem in het dagelijks leven en in de toekomst. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

3 Er zijn geen regels of gewoontes van de 
hulpverlener die mij belemmeren om zelf de regie te 
houden. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

4 Ik heb veel te zeggen over mijn woonomgeving (zelf 
bezoek mogen ontvangen, een ei bakken, beslissen 
over de inrichting van mijn kamer etc.). 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

5 Ik kan zelf kiezen hoe ik mijn dag doorbreng.  1 2 3 4 5 n.v.t. 
6 Ik kan kiezen van welke hulpverlener ik begeleiding 

wil. 
1 2 3 4 5 n.v.t. 

7 Ik kan kiezen aan welke onderdelen van het 
programma ik mee doe. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

8 De begeleiding heeft aandacht voor mijn wensen en 
behoeften.  

1 2 3 4 5 n.v.t. 

9 De begeleiding heeft aandacht voor mijn kwaliteiten.       
10 De begeleiding straalt hoop en optimisme uit. 1 2 3 4 5 n.v.t. 
11 Er wordt tijd voor mij genomen en naar mij 

geluisterd. 
1 2 3 4 5 n.v.t. 

12 De begeleiding ondersteunt mij bij het ontwikkelen 
van een positieve kijk op mijzelf. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

13 De begeleiding ondersteunt mij met het krijgen en 
onderhouden van contacten buiten de instelling, 
zoals welzijnswerk, gemeente, 
arbeidsreïntegratiebureaus of onderwijsinstellingen. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

14 De begeleiding stimuleert mij om deel te nemen aan 
activiteiten buiten de instelling, zoals 
(sport)verenigingen, buurthuizen etc. 

1 2 3 4 5 n.v.t. 

 
Opmerkingen: 

 

 

 

 

Deze vragenlijst is gebaseerd op vragen uit de Recovery Oriented Practices Index (Trimbos instituut, 2010). 

 


