Hoe maken we PROMs tot een succes in ons centrum?
Voorbereiding
 Wijs een coördinator aan die het team motiveert,
vraagbaak is voor patiënten en met Nefrovisie
contact heeft over PROMs.
 Bepaal als centrum of de PROMs-uitnodigingen
voor alle dialysepatiënten tegelijk of individueel
(bijvoorbeeld vóór een MDO) worden verspreid.
 Informeer het team en patiënten vooraf over het
belang en het doel van de PROMs. Maak
hiervoor gebruik van de informatiefilm op
www.nefrovisie.nl/proms-film

“Het team moet patiënten
stimuleren om de vragenlijst
in te vullen!”
Heleen Boelens
Kwaliteitsfunctionaris DC ‘t Gooi

Uitnodigen en invullen

“Een van onze patiënten had
zelf geen computer, maar hij
heeft de vragenlijst gewoon
bij zijn buurman ingevuld.”
Janet ten Kate
Hoofdverpleegkundige dialyse UMCG

 Op de centrumportal van Nefrodata kan het
centrum uitnodigingsbrieven genereren voor alle in
Renine geregistreerde dialysepatiënten.

 Elke uitnodigingsbrief bevat een unieke
toegangscode waarmee de vragenlijst te openen is.
 De vragenlijst is online in te vullen en is ook
geschikt voor gebruik op tablets, smartphones en
andere touchscreen-apparaten. Als de afdeling
beschikt over laptops en/of tablets voor patiënten,
is het advies hier gebruik van te maken!
 De vragenlijst is ook beschikbaar in het Engels,
Turks en Arabisch.

Dit is een ui tg a ve va n Nef rovis ie . He eft u n og vra ge n? Ki jk op www. nefrovis i e.nl/ prom s -f aq of m ail naar prom s@nefrovis i e.nl

Bespreken resultaten
 Elke patiënt krijgt na het invullen meteen een
overzicht van de gegeven antwoorden. Dit overzicht
wordt automatisch gekoppeld in de centrumportal
van Nefrodata.
 Het antwoordoverzicht kan door het zorgteam
gebruikt worden om met de patiënt te bespreken
tijdens een jaarcontrole, polibezoek of bij/ter voorbereiding op een MDO.

“Met de PROMs had ik beter
in kaart welke klachten de
patiënten ervaren en hoe
belangrijk die voor hen zijn.”
Casper Franssen
Internist-nefroloog UMCG

 In de pilot bleek dat het bespreken van de
antwoorden zeer gewaardeerd werd door patiënten.

Bescherming van persoonsgegevens

“Het bespreken van de
antwoorden werd door
patiënten positief beoordeeld
en droeg bij aan een volgende
keer invullen.”
Judith Hoogendijk
Internist-nefroloog Isala

 Patiënten moeten in de vragenlijst toestemming
geven om de antwoorden op te slaan in Renine en
op die manier te delen met het dialysecentrum.
 Zonder toestemming kan de vragenlijst niet
ingevuld worden.
 Binnen het vragenlijstsysteem zijn geen
persoonsgegevens aanwezig.
 De uitwisseling van antwoordoverzichten vindt
plaats over een beveiligde verbinding.
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