
Wat is het?
Routine Outcome Monitoring (ROM) is een veelgebruikte manier om resultaten van  
behandelingen te meten en behandelingen zo nodig tussentijds bij te stellen. Verschillende  
ROM-producten, specifiek gericht op de klinische toepassing van ROM resultaten, zijn bijeen 
gebracht in een handige toolkit om het klinische gebruik van ROM te bevorderen. 

Aanleiding
Bij een drietal academische werkplaatsen (Inside-Out, C4Youth en de Academische Werkplaats 
Forensische Zorg voor Jeugd) zijn verschillende ROM-producten ontwikkeld en uitgetest. 
De ervaring leert echter dat de implementatie van ROM vaak moeizaam verloopt, omdat  
behandelaars de ROM-systematiek niet altijd vinden aansluiten bij hun behandelpraktijk. 
Aangezien behandelaars en patiënten aan de basis staan van ROM, is het van groot belang  
dat zij al tijdens het proces van implementatie het nut van ROM ervaren. De Academische 
Werkplaatsen Jeugd hebben daarom een toolkit samengesteld met producten die het gebruik  
van ROM ondersteunen. 

Resultaten
De verschillende ROM-producten zijn samengebracht in 1 gezamenlijke toolkit, die te vinden is  
op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (zie ‘Producten en publicaties’). 
De toolkit moet bijdragen aan de verspreiding van kennis over de toepassing van ROM in de  
praktijk. De producten beslaan alle onderdelen van het ROM-proces, van voorlichting en training 
van de professional tot de evaluatie van de methodiek. Deze producten zijn grotendeels in  
de praktijk ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. 

Toepassing en toekomst
De toolkit is breed toegankelijk en te gebruiken voor professionals en organisaties in de sector 
jeugd die bezig zijn met (de implementatie van) ROM. In de 3 academische werkplaatsen wordt  
de toolkit bijvoorbeeld gebruikt om implementatie van ROM in de betrokken instellingen  
te bevorderen: professionals krijgen via de toolkit handvatten om ROM-resultaten gemakkelijker 
en beter te gebruiken tijdens de behandeling en begeleiding van jongeren. 
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Producten en publicaties
–  De ROM toolkit
–  Factsheet Feedback van ROM in de jeugd-GGZ
–  Factsheet Routine Outcome Monitoring in Justitiële jeugdinrichtingen
–  Implementatiehandleiding ROM JJI
–  Advies beheer ROM
–  Artikel in Clinical Psychology & Psychotherapy
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https://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/ROMCKAP/ROM-1/ROM-toolkit/Voor-professionals-1
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/AWJ_factsheets_digitale_publicatie/ZonMw_A4_AWJ_C_201707_FeedbackROMjeugd-GGZ_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/AWJ_factsheets_digitale_publicatie/ZonMw_A4_AWJ_A_201707_RoutineOutcomeMonitoringJJeugdI_def.pdf
http://awrj.nl/wp-content/uploads/2017/01/Implementatiehandleiding-ROM-JJI-20140128.pdf
http://awrj.nl/wp-content/uploads/2017/01/Advies-beheer-ROM_AWFZJ-2016.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.2075/abstract

