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Inhoud 



Vragenlijsten worden veelal gebruikt om ervaringen van 
patiënten te meten: Patient-Reported Outcomes (PROs/PROMs) 

 

PROs are measurements of any aspect of a patient’s health 
status, evaluated from the patient’s perspective, without 
interpretation of the patient’s response by a clinician or anyone 
else 

 

Voorbeelden: symptomen (pijn, vermoeidheid), functioneren 
(fysiek, mentaal), sociale participatie, kwaliteit van leven 

 

 

 

 

 

Vragenlijsten 



PROs worden gezien als belangrijke aanvulling op klinische 
uitkomsten van zorg 

 

PROs worden steeds vaker als primaire uitkomstmaat gebruikt 
in onderzoek 

 

 

 

PROs in wetenschappelijk onderzoek 



PROs worden ook steeds meer gebruikt in de klinische praktijk 
om  

 patiënten te monitoren 

 patiënten te screenen 

 de arts-patiënt communicatie te verbeteren 

 te helpen bij besluitvorming in zorg (medical decision making) 

 

PROs in de klinische praktijk 



 Selecteren 

 Valideren 

 Maken 

 Gebruiken 

 Interpreteren 

 

 

 

 

Problemen met vragenlijsten 



Selecteren van vragenlijsten 

 Welke vragenlijsten zijn er allemaal? 

 Te veel vragenlijsten 

 

 Wat meten die vragenlijsten precies? 

 Concept(en) vaak niet helder gedefiniëerd 

 Er worden vaak veel dingen door elkaar gemeten 

 

 Welke vragenlijst is het beste voor mijn onderzoek? 

 Klinimetrische eigenschappen (betrouwbaarheid, validiteit, 
responsiviteit) vaak niet bekend of niet goed (genoeg) 

 Grote verschillen in kwaliteit 

 

 

 

 

 



 Hoe kan ik een vragenlijst valideren? 

 Veel klinimetrische eigenschappen te bepalen: interne 
consistentie, betrouwbaarheid, inhoudsvaliditeit, construct 
validiteit, responsiviteit 

 Lastig, expertise nodig 

 Kost tijd en geld 

 

Valideren van vragenlijsten 



 Hoe kan ik zelf een nieuwe vragenlijst maken? 

 Nog moeilijker 

 Kost jaren 

 Moeilijk om financiering voor te vinden 

 Niet makkelijk om het beter te doen 

Maken van vragenlijsten 



Gebruiken van vragenlijsten 

 Zijn de vragenlijsten wel goed in te vullen? 

 Vaak (te) veel vragen 

 Vaak irrelevante vragen 

 

 Hoe kun je vragenlijsten het beste afnemen? 

 Veel mogelijkheden: papier, computer, iPad, telefoon, etc. 

 Soms duidelijke voorkeuren van patiënten 

 Praktische problemen  (e-mail, telefoonnnummer) 

 

 Wanneer kun je vragenijsten het beste afnemen? 

 Logistiek lastig: thuis (nabellen), wachtkamer (druk) 

 

 

 

 

 



Interpreteren van vragenlijsten 

 Hoe moet je omgaan met missende waardes? 

 Non-response 

 Vragen niet (goed) ingevuld 

 

 Hoe moet je scores interpreteren? 

 Wat betekent een score van 45 punten? 

 Wat is een klinisch relevante verandering? 

 

 Hoe kun je scores van vragenlijsten onderling vergelijken? 

 Scores meestal niet vergelijkbaar 

 

 Hoe ga je om met meetfouten? 

 Met name op individueel niveau is de meetfout groot 

 

 

 



Oplossing: PROMIS 



PROMIS 

National Institutes of Health (US), 2003 
 
 
“The clinical outcomes research enterprise would be enhanced 
greatly by the availability of a psychometrically validated, 
dynamic system to measure PROs efficiently in study 
participants with a wide range of chronic diseases and 
demographic characteristics.” 



NIH Roadmap Initiative 



Patient Reported Outcomes Measurement Information System  

 

Initiatief van 6 US onderzoekscentra en de NIH 

 

Doel = onwikkeling van een valide en betrouwbaar 
meetsysteem waarmee op zeer efficiënte wijze patiënt-
gerapporteerde gezondheidsuitkomsten en welzijn gemeten 
kan worden bij volwassenen en kinderen 

 

 

 

www.nihpromis.org 

 

 

PROMIS 

http://www.nihpromis.org/


Clinici en psychometrici hebben de handen ineengeslagen om 
alle bestaande PROs samen te voegen tot één nieuwe gouden 
standaard (PROMIS) die meer valide, betrouwbaarder en 
responsiever is dan alle bestaande PROs. 

 

Door het gebruik van nieuwe innovatieve technologie (IRT en 
CAT) is PROMIS ook klantvriendelijker en  efficiënter dan de 
bestaande PROs. 

 

 

 

 

De nieuwe gouden standaard 



Expertise bij elkaar brengen 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 



 Ontwikkeling van conceptueel model (Domain Framework) 

 Literatuur onderzoek 

 79 focusgroepen bij patiënten met verschillende 
aandoeningen 

 Vaststellen van relevante gemeenschappelijke domeinen 
 en concepten 

 

 Per concept  worden items geselecteerd  
 of geformuleerd 

 Uitgaan van bestaande vragenlijsten 

 Standaardisatie 

 Testen 
 

1. Ontwikkeling PROMIS item banken 

item 

angst 



PROMIS conceptueel model 

Zelfgerapporteerde 
gezondheid 

Lichamelijke 
gezondheid 

Symptomen 

Functioneren 

Geestelijke 
gezondheid 

Affect 

Gedrag 

Cognitie 

Sociale 
gezondheid 

Relaties 

Functioneren 



Voorbeeld ontwikkeling item bank 



Schema ontwikkeling item bank 



 Literatuur onderzoek: 78 depressie vragenlijsten, 145 angst 
vragenlijsten, 82 boosheid vragenlijsten 

 Kwalitatieve review van 1404 vragen:  eliminatie van 
redundante items, verwarrende, vage, of slecht geschreven 
vragen 

 10 focus groepen met >80 patiënten 

 Standaardisatie van vragen (terugvraagperiode, 
antwoordcategoriën, grammaticale structuur, leesniveau) 

 Cognitieve interviews met 41 patiënten 

 Item bank calibratie in >14.000 personen (factor analyse, 
IRT) 

 Validatie: vergelijking met CES-D, MASQ, AQ 

 Definitieve item banken: 28,29,29 items 

 Ontwikkeling van ‘short forms’ (7 a 8 items per bank) 

 

 

PROMIS emotional distress item bank 



Ontwikkeling van item banken 



Betrouwbaarheid PROMIS versus CES-D 



De PROMIS item banken 

Zelfgerapporteerde 
gezondheid 

Lichamelijke 
gezondheid 

Symptomen 

Functioneren 

Geestelijke 
gezondheid 

Affect 

Gedrag 

Cognitie 

Sociale 
gezondheid 

Relaties 

Functioneren 

PROMIS Domeinen 

 

 

 

 



PROMIS item banken (2) 

Algehele gezondheid 

Zelfgerapporteerde gezondheid 

Kinderen 

 

 

 

 

Volwassenen 

 

 

 

 



PROMIS item banken (3) 

Lichamelijke gezondheid 

Reacties op pijn 

Belemmeringen door pijn 

Vermoeidheid  

Lichamelijk functioneren 

Slaapstoornissen 

Problemen door slaapstoornissen 

Belemmeringen door pijn 

Vermoeidheid 

Lichamelijk functioneren – bovenste 
extremiteit 

Lichamelijk functioneren - mobiliteit 

Asthma 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 



Voorbeeld items 

Lichamelijk functioneren 



PROMIS item banken (4) 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 

Geestelijke gezondheid 

Angst 

Depressie 

Boosheid 

Angst 

Boosheid 

Depressie 



PROMIS item banken (5) 

Volwassenen 

 

 

 

 

Kinderen 

 

 

 

 

Sociale gezondheid 

Vermogen om een aandeel te hebben in 
sociale rollen en activiteiten 

Tevredenheid met sociale rollen en 
activiteiten 

gezelschap 

Emotionele steun 

Steun bij het verkrijgen en begrijpen van 
informatie 

Praktische steun 

Sociale isolatie 

Relaties met peers 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 



Item Response Theorie (IRT) 

 IRT methoden zijn geavanceerde psychometrische 
technieken waarmee betere vragenlijsten kunnen worden 
ontwikkeld 

 

 Kenmerken van een op IRT gebaseerde vragenlijst: 

 Elke vraag heeft een eigen ‘lokatie’ op de schaal 

 De vragen zijn gerangschikt van ‘moeilijk’ naar ‘makkelijk’ 

 De afstanden tussen de lokaties van de vragen zijn bekend 

 Scores zijn op interval niveau in plaats van ordinaal niveau 

 

 Personen worden op dezelfde schaal geplaatst als items 

 

 

 



Voorbeeld IRT item bank 



Scoringsysteem PROMIS 

 Personen worden gescoord ten opzichte van de algemene 
bevolking 

 Gebruik van T-scores: gemiddelde algemene bevolking = 50 
(SD 10) 

 

 



Voorbeeld IRT item bank 

Nel Eva 

24 77 



Elk item heeft een Item Characteristic Curve 

 

 

 

 

Hoe werkt IRT? (1) 

Kans 
positief  

antwoord 
(“JA”) 

ϴ (concept, bv depressie) 

Vraag 1 Vraag 2 

De plaats van een item op de schaal wordt bepaald door de kans 
dat  iemand “ja” antwoord op de vraag 

Item lokatie = plaats op de schaal waar je 50% kans hebt op “ja” 

 



Elk item heeft een Item Characteristic Curve 

 

 

 

 

Hoe werkt IRT? (2) 

Kans 
positief  

antwoord 
(“JA”) 

ϴ (concept, bv depressie) 

Vraag 1 Vraag 2 

Bij ingewikkeldere IRT modellen kan de helling van items 
verschillen 



Hoe werkt IRT? (3) 

ϴ (theta)  = concept dat de item bank meet 
a   = discriminatief vermogen 
b  = item lokatie (moeilijkheid) 

Kans 
positief  

antwoord 
(“JA”) 

ϴ (concept, bv depressie) 

Vraag 1 Vraag 2 

Pi (q ) =
ea(q-bi )

1+ea(q-bi )
Item response functie: 

Elk item heeft een Item Characteristic Curve 

 

 

 

 



Hoe werkt IRT? (4) 

Zonder moeite 

Beetje moeite 

Veel moeite 

Kan ik niet 

p
ro

b
ab

ili
ty

 
Items met meerdere antwoordopties 



Verdeling personen en items 



1. PROMIS bestaat uit een collectie van item banken 

 Grote serie vragen  (items) 

 Meten allemaal hetzelfde concept (unidimensioneel) 

 De concepten zijn generiek, dwz toepasbaar in alle 
(patiënten) populaties 

 

2. Alle items zijn gecalibreerd op dezelfde schaal met behulp 
van Item Response Theorie (IRT) methoden 

 

3. Uit een item bank kunnen vragen worden geselecteerd 
voor gebruik in onderzoek of in de klinische praktijk 

 Als vragenlijst 

 Als Computer Adaptieve Test (CAT) 

 

 

Het PROMIS meetsysteem 



 Alle items invullen als vragenlijst 

 

 Gebruik van short forms (verkorte versies) 

 

 Somscores 

PROMIS als vragenlijst 



 Vragenlijsten die op IRT methoden zijn gebaseerd kunnen 
gebruikt worden voor Computer Adapatief Testen (CAT) 

 

 Voordeel = efficiëntie! 

Computer Adaptief Testen (CAT) 



Hoe werkt CAT? 

 Vragenlijsten worden afgenomen via de computer 

 De computer selecteert vragen uit een item bank 

 De vragen die gesteld worden, worden steeds door de 
computer geselecteerd op basis van het antwoord op de 
vorige vraag (adaptief) 

 Na 3-7 vragen heb je een nauwkeurig schatting en stopt de 
computer met vragen stellen 

 

Voorbeeld: www.assessmentcenter.net 

 

 

http://www.assessmentcenter.net/


CAT software 

CAT Software bevat: 

 

 IRT parameters (lokatie, discriminerend vermogen) van elke vraag 

 Algoritme voor kiezen van de volgende vraag 

 Stop algoritme gebaseerd op gewenste precisie (max meetfout) 



Voordelen van CAT (1) 

 Patiënten hoeven weinig vragen te beantwoorden 

 Geen irrelevante vragen 

 Grote precisie 

 Geen handmatige invoer, geen invoerfouten 

 Geen missende waardes 

 

 

 



Meetfout 



Voordelen van CAT (2) 

 Patiënten hoeven weinig vragen te beantwoorden 

 Geen irrelevante vragen 

 Grote precisie 

 Geen handmatige invoer, geen invoerfouten 

 Geen missende waardes 

 

 CAT kan bijdragen aan efficiëntie van de zorg 

 

 

 



CAT en efficiëntie van zorg 

CAT 

CAT 

CAT 

Arts 

Intake 

behandeling 

Diagnose 
Prognose 

Evaluatie 



PROMIS: 2 revoluties 

Inhoudelijk 

Alle bestaande PROs 
samengevoegd 

Technisch 

IRT en CAT 



1. Verbeterde validiteit 

 

 Meest belangrijke concepten zitten erin 

 Pijn, vermoeidheid, functioneren 

 Angst, depressie, boosheid 

 Participatie, sociale steun 

 

 Heel goed nagedacht over inhoud 

 Beste items geselecteerd uit bestaande vragenlijsten 

 Kwalitatief onderzoek met patiënten 

 Slechte items herschreven 

 

 

 

 

 

Voordelen van PROMIS (1) 



2. Verbeterde betrouwbaarheid 

 

 Kleinere meetfout 

 Minder patiënten nodig voor onderzoek of mogelijk om 
kleinere effecten aan te tonen bij hetzelfde aantal patiënten 

 Meetinstrumenten geschikt voor monitoren van individuele 
patiënten in de klinische praktijk 

 

Voordelen van PROMIS (2) 



3. Verbeterde interpretatie 

 

 Door de combinatie van interval schalen en het gebruik 
van  T-scores zijn scores van alle item banken altijd 
vergelijkbaar 

 

 Meer klinisch gevoel bij scores (50 = gemiddeld)  

Voordelen van PROMIS (3) 



Vergelijkbare scores (1) 



Vergelijkbare scores (2) 



4. Praktische voordelen 

 

 Scores kunnen vergelijkbaar worden gemaakt met 
veelgebruikte vragenlijsten (‘cross-walking’)  

Voordelen van PROMIS (4) 



Cross-walking 



5. Flexibel 

 

 Uit de item banken kunnen (ziekte-)specifieke 
instrumenten worden ontwikkeld 

 

 Er kunnen steeds nieuwe items en nieuwe item banken 
worden toegevoegd 

Voordelen van PROMIS (5) 



Nieuwe instrumenten gebaseerd op 
PROMIS 



Januari 2011: 

 

• >2600 gebruikers uit 45 landen 

• >22.000 patiënten hebben PROMIS instrumenten ingevuld 

• >100 publicaties (2012: >140) 

• >100 presentaties (2012: >440) 

• PROMIS wordt gebruikt in 

 DSM-5 field trials 

 Population health monitoring 

 National Health Interview Survey (since 1957) 

 RAND American Life Panel 

 Healthy People 2020 

 

 
 

 

Ervaringen met PROMIS 



Voorbeelden van lopende studies 

 

 Patient reported outcomes in routine clinical care of patients infected with 
HIV  
 This project's goal is to improve health care processes and outcomes for patients 

infected with HIV in clinical practice settings using routine collection of patient–reported 
outcomes (PROs) administered by computerized adaptive tests (CATs).  

 

 UW Center on Outcomes Research in Rehabilitation (UWCORR)  
 Study 1: cross–sectional study of pain and fatigue and their impact on important 

outcome measures (participation, depression, and disability level) in 1,200 adults and 
children.  

 Study 2: prospective, longitudinal study with 600 adults and children measured on the 
set of health outcomes, symptoms and quality of life indicators over six 4–month 
intervals.  

 

Ervaringen met PROMIS 



Ervaringen met PROMIS 

“The NIH PROMIS program has been setting a 
standard for the development and validation 
of patient-reported outcomes measures 
(PROMs) for patients with an array of diseases 
and conditions.” 
 
The Commonwealth Fund’s Quality Matters 

The first-large scale testing of the PROMIS 
items demonstrates that item banks and short 
forms are useful in quantifying diverse clinical 
symptoms, according to a study led by Dr. 
David Cella and published in the Journal of 
Clinical Epidemiology (63(11):1179-94). 



PROMIS in Nederland 

http://nl.dreamstime.com/register?jump_to=http%3A%2F%2Fnl.dreamstime.com%2Froyalty-vrije-stock-afbeelding-vector-wereldbol-image5823816


Missie 

 

Beschikbaar stellen en stimuleren van het gebruik van PROMIS 
aan patiënten, zorgverleners en onderzoekers om 
zelfgerapporteerde gezondheid en welzijn te meten  

 

Doel is hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van 
kwaliteit en efficiëntie van patiëntenzorg en wetenschappelijk 
onderzoek 

 

Dutch-Flemish PROMIS group 



 Dr. Caroline Terwee, VU Medisch Centrum, Afdeling 
Epidemiologie en Biostatistiek 

 Prof.dr. Maarten Boers, VU Medisch Centrum, Afdeling 
Epidemiologie en Biostatistiek 

 Dr. Leo D. Roorda, Reade, Centrum voor Revalidatie en 
Reumatologie 

 Prof.dr.ir. Riekie de Vet, VU Medisch Centrum, Afdeling 
Epidemiologie en Biostatistiek 

 Prof.dr. Joost Dekker, VU Medisch Centrum, Afdeling 
Revalidatiegeneeskunde en Afdeling Psychiatrie 

Dutch-Flemish PROMIS group (1) 



 Prof.dr. René Westhovens, Katholieke Universiteit Leuven, 
Afdeling Reumatologie 

 Jaap van Leeuwen, CEO Leones Group bv  

 Dave Cella, Department of Medical Social Sciences, 
Northwestern University Feinberg School of Medicine, 
Chicago, US 

 

 

 

 

 

Dutch-Flemish PROMIS group (2) 



 Prof.dr. Martha Grootenhuis, Academisch Medisch 
Centrum, Universiteit van Amsterdam, Afdeling 
Kindergeneeskunde 

 Prof.dr. Hein Raat, Erasmus MC, Maatschappelijke 
GezondheidsZorg 

 Dr. Eline van Dulmer-den Broeder, VU Medisch Centrum, 
Afdeling Kindergeneeskunde 

 Dr. Marion van Rossum, Academisch Medisch Centrum, 
Universiteit van Amsterdam, Afdeling Kinder Immunologie 
en reumatologie 

 Drs. Lotte Haverman, Academisch Medisch Centrum, 
Universiteit van Amsterdam, Afdeling Kindergeneeskunde, 
Emma Kinderziekenhuis 

 

 

 

Dutch-Flemish pediatric PROMIS group (1) 



 Prof.dr. Karel Hoppenbrouwers, Katholieke Universiteit 
Leuven, Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

 

 

 

 

 

Dutch-Flemish pediatric PROMIS group (2) 



Voor het gebruik van PROMIS in Nederland zijn 6 stappen nodig: 

 

1. Vertaling 

2. Validatie van alle item banken in algemene NL bevolking 

3. Validatie van alle item banken in relevante patiëntengroepen 

4. Aanpassing CAT software 

5. Nederlands Assessment Center 

6. Implementatie studie 

Introductie PROMIS in Nederland 



Nederlands/Vlaamse vertaling is afgerond 

 

 26 item banken (17 volwassenen, 9 kinderen) 

 4 vertalingen (2 NL, 2 Vlaams) 

 1 concept vertaling 

 2 terugvertalingen 

 3 onafhankelijke reviews (2 NL, 1 Vlaams) 

 Concept vertaling 

 

 Pilot testing in ≥ 75 mensen uit de Nederlandse 
en Vlaamse bevolking 

 Definitieve vertaling 

 

 

 

Stap 1: vertaling 

Vertaling 

Testen 



Zijn de meeteigenschappen van de vertaalde items gelijk aan 
die van de originele English items? 

 

 Zijn de item banken unidimensioneel? 

 Fitten de items het IRT model? 

 Zijn de item parameters van het IRT model hetzelfde? 

 

Stap 2: validatie in algemene bevolking 

http://www.verfimpulsen.nl/uploads/pics/geld.jpg


Data van de Nederlandse algemene bevolking nodig om T-scores 
te kunnen berekenen 

 

 

Stap 2: validatie in algemene bevolking 

Nel Eva 

24 77 



Zijn de meeteigenschappen van de items in verschillende 
relevante patiëntengroepen hetzelfde als in de algemene 
bevolking? 

 

Stap 3: validatie in patiëntengroepen 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/andresr/andresr0811/andresr081100175/3826852-groep-artsen-in-een-ziekenhuis-in-een-lijn.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_3826852_groep-artsen-in-een-ziekenhuis-in-een-lijn.html&usg=__98uyOFM1QtNPoFk20PAb7rK-Mpk=&h=900&w=1203&sz=115&hl=nl&start=16&zoom=1&tbnid=3kRk23kDS-yJcM:&tbnh=112&tbnw=150&ei=FxtjUKTsHKii0QXBwID4Ag&prev=/search%3Fq%3Dartsen%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


De CAT software moet worden aangepast aan scores van de 
Nederlandse algemene bevolking 

Stap 4: aanpassen CAT software 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://blogs-images.forbes.com/quentinhardy/files/2011/03/statistics1.jpg&imgrefurl=http://www.forbes.com/sites/quentinhardy/2011/03/24/emc-loves-stat-geeks-oracle-has-the-most-to-lose/&usg=__Vdf-wm_Dqf7COOpsKlLx8wwhuaU=&h=300&w=400&sz=34&hl=nl&start=39&zoom=1&tbnid=81CL15S3UXa8RM:&tbnh=93&tbnw=124&ei=mRtjUPWMBoT80QX7lYCwBQ&prev=/search%3Fq%3Dstatisticians%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


PROMIS wordt nu gebruikt via een Amerikaans Assessment 
Center (www.assessmentcenter.net) 

 

Hier kun je surveys ontwerpen, patiënten uitnodigen, data 
verzamelen, rapporteren maken, etc. 

 

Data komen op een Amerikaanse server  niet wenselijk voor 
Nederland 

 

Er moet dus een Nederlands Assessment Center komen 

 Waar? 

 Wie gaat dat beheren? 

 Wie gaat dat betalen? 

Stap 5: Nederlands Assessment Center 

http://www.assessmentcenter.net/


Kan PROMIS inderdaad bijdragen aan het verbeteren van de 
efficiëntie van de zorg? 

Stap 6: implementatie onderzoek 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.arienszorgpalet.nl/wp-content/uploads/2010/12/Palliatieve-zorg.jpg&imgrefurl=http://www.arienszorgpalet.nl/zorgthuis/zorg-in-de-laatste-fase/&usg=__RwsGhRSNmQse72uBTO8upz7fCpY=&h=2848&w=4288&sz=7617&hl=nl&start=13&zoom=1&tbnid=8J6iw44xZme7CM:&tbnh=100&tbnw=150&ei=AxxjUI6WDYSn0QWqwoHYAg&prev=/search%3Fq%3Dzorg%26hl%3Dnl%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Samenwerking nodig voor validatie in 
relevante patiëntengroepen 
 

De Nederlands/Vlaamse PROMIS item banken moeten 
gevalideerd worden in relevante patiëntengroepen waarin ze 
gebruikt zullen worden in toekomstig onderzoek of in de 
klinische praktijk 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking gezocht 



 Cross-sectionele studie: éénmalige meting 

 Relevante patiënten groepen 

 Groepsgrootte: > 1000 per groep 

 Patiënten vullen één of meer hele item banken in (6-124 
items per bank) 

 Eventueel ook  een veelgebruikte PRO (‘legacy’ instrument) 
invullen om te kunnen linken 

 Demografische gegevens en algemene ziekte kenmerken 

 IRT analyses (eventueel door Dutch-Flemish PROMIS group) 

 Gezamelijke publicatie(s) 

 

 Subsidie 

 

 

 

Wat is nodig voor een validatiestudie? 



Help ons de belofte van PROMIS waar te maken 

 

 www.kmin-vumc.nl 

 cb.terwee@vumc.nl  

 

 

 

 

 

 

Samenwerking 

http://www.kmin-vumc.nl/
http://www.kmin-vumc.nl/
http://www.kmin-vumc.nl/
http://www.kmin-vumc.nl/
mailto:cb.terwee@vumc.nl


Nederlands/Vlaamse PROMIS 

Volwassenen # items 

Boosheid                                      29  

Angst  29  

Depressie                              28 

Vermoeidheid                                  95 

Reacties op pijn  39  

Belemmeringen door pijn  41 

Lichamelijk functioneren                124  

Slaap stoornissen  27 

Problemen door slaapstoornissen  16 

Vermogen aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten  35 

Tevredenheid met sociale rollen en activiteiten  44 

Gezelschap  6 

Emotionele steun  16 

Steun bij het verkrijgen en begrijpen van informatie  10 

Praktische steun  11 

Sociale isolatie  14 

Global  10 

Total   574 

Kinderen # items 

Boosheid  6 

Angst   15 

Asthma  17 

Depressieve klachten  14 

Vermoeidheid  23 

Lichamelijk functioneren- 
Mobiliteit 

 23 

Lichamelijk functioneren- 
bovenste Extremiteit 

 29 

Belemmeringen door pijn  13 

Relaties met peers  15 

Total  155 


